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Guro Lie
f: 1929 – d: 2019

UTSETT ikke til i
morgen, DET du kan
gjøre i DAG

L E D E R

Mange av oss har sikkert kjent på den følelsen når
vi drar fra et møte, at det var synd jeg ikke rakk å
prate mer med nettopp han eller henne.
Jeg tror også at det er flere enn meg, som har hatt
Ellen Haarr Nuttall
som første tanke når du blir oppmerksom på at
noen ikke er blant oss, at det var synd jeg ikke
gjorde det besøket eller tok den telefonen jeg planla.
Vi er ofte flinke til å stille opp i begravelser. Det er bra, men er vi like
flinke til å besøke de levende?
Er det ikke enda viktigere å besøke de levende? Er det ikke enda viktigere å delta i en søster eller brors liv, enn å delta når de har gått bort?
Jeg opplever at vi også i livets sluttfase må bli flinkere til å se MENNESKET – se bortenfor alderdomssvekkelse og sykdom.
Så gå på besøk, på sykehus og sykehjem! Se det medmenneske og still
spørsmålet; What can I do for You?
Når den tid kommer skal vi også være der for å ta farvel.
Vennskap, kjærlighet og sannhet er, som vi vet, nært forbundet. Den
kjærlige tanke om din venn, med den oppriktighet som følger sannhet,
den er det som forteller hvem jeg er.
Å omsette ord til praksis, og å leve som vi lærer er vanskelig, men vi er
på vei mot at alle for egen del prøver å bli litt bedre. Ikke bedre enn andre, men bedre enn det man selv – var eller er.
Vårt mål og vår lære er å bli bedre og mer menneskekjærlige.
Det er ofte vår egen loge som former hver enkelt av oss.
Der skal det være godt å være – og et godt sted å lære!
Glem ikke å ta smilet med i logen! Et smil og et godt ord gjør mye for å
skape det gode samholdet, den gode logeånden.
"Det er gleden som adler sinnene" sier Ibsen.
Det å adle sinnet må vel sies å være et av våre viktigste mål.

Ellen Haarr Nuttall, Eks OM

Cecilias Nevnd for omsorg 2019-2021

Nevnd for omsorg, for perioden 2019 – 2021, har startet sitt viktige arbeid. Vi ønsker på best mulig måte å leve etter våre budord som blant
annet oppfordrer oss til å besøke de syke og hjelpe de trengende.
Vi har i inneværende periode forsterket nevnden med to medlemmer.
Dette for å kunne besøke eldre og syke søstre så ofte som mulig. Det
er viktig at alle føler at de er et ledd av vår søsterkjede, selv om de
ikke er i stand til å møte på logemøter. Men er det et ønske om å få
være med på møtene, kan vi hjelpe til med transport og andre hjelpemidler som trengs.
Vi drar gjerne på hjembesøk, noe som oppleves som svært hyggelig
både for de som får besøk og vi som besøker.
Ta gjerne kontakt med oss:
Askim:
Mysen:
Astrid Lindegaard
Ellen Haarr Nuttall
Inger Stenshol
Ingunn Dårflot Krugerud
Trøgstad:
Anne-Kristine Løken
Nevnd for omsorg
May Sørby
Rigmor Løes
ved Ellen og Inger
Marit Natrud.
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SEKRETÆRENS SPALTE

Jubilanter våren 2020

07.01.1935
24.01.1945
30.01.1940
18.03.1945
18.03.1945
20.03.1945
21.03.1950
22.03.1970
08.04.1945
09.04.1940
04.05.1945
07.05.1945
10.05.1945

Pettersen, Anne Lise Gubberud
Maurtvedt, Sunne
Grefslie, Reidunn
Eek, Lene-Marie
Moe, Magnhild
Haugen, Elisabeth
Kure, Oddrun Korsvik
Zetterlund, Trine Mette
Gillingsrud, Anne-Karin
Jahren, Eva
Granli, Tove
Skjolden, May Sissel
Præsthus, Tove Maria

Jubilanter våren 2020

27.02.1945
28.02.1930
10.03.1945
28.03.1950
31.03.1950
12.04.1970

12.05.1945
14.05.1930
29.05.1945
08.06.1945
18.06.1935
25.06.1960

85 år
75 år
80 år
75 år
75 år
75 år
70 år
50 år
75 år
80 år
75 år
75 år
75 år

Stenshol, Inger
Våler, Elsa Marie
Nuttall, Ellen Ingrid Haarr
Forvik, Synnøve
Lunder, Anne-Mari
Østby, Henni Elisabet

Veteranjuveler våren 2020
18.01.1960
14.04.1980
24.04.1995
11.05.1970

Smestad, Gerd Ebba
Hunstad, Solveig
Trippestad, May Rakel Loe
Gangnæs, Unni

Per Olav Eek
Kjell Gunvald Holum
Per Ola Halvorsen
Bjørn Egil Raadahl
Svein Arne Hellerud
Chris Gunnar Bech Halstvedt

75 år
90 år
75 år
70 år
70 år
50 år

Bjørn Arne Gundersen
Per Christian Frøshaug
Kjell Jan Høglund

Veteranjuveler våren 2020
30.03.1995

Redaksjonen oppfordrer!

60 år
40 år
25 år
50 år

Vi gratulerer!

SEKRETÆRENS SPALTE
06.05.1960
07.06.1945
21.06.1950

75 år
90 år
75 år
75 år
85 år
60 år

Per Erling Fladberg

60 år
75 år
70 år

25 år

Vi gratulerer!

Kjære søstre og brødre i våre Loger! Vi i redaksjonskomiteen
ønsker alle en flott adventstid og håper alle kommer klare for
et nytt logeår etter julefeiringen.

Vi er stadig på jakt etter godt stoff til vår logeavis og ønsker å
få tips og råd om saker som kan være aktuelle. Det vil være
flott om noen skriver litt om reiser de har foretatt, eller annet
som kan interessere våre lesere. Det er jo ikke nødvendig
med så mye, men gjerne noen bilder i tillegg. Bilder er godt
stoff. Så ønsker vi alle en god lesestund med denne utgaven
av Nore-Nytt. God Jul!
Red. kom.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Anne-Mari Lunder tildelt 50 års Veteranjuvel

23. september 2019 fikk vi gleden
av å være med på den flotte seremonien hvor Anne-Mari Lunder
fikk tildelt 50 års Veteranjuvel. Vi
hadde storfint besøk av DSS
Ann-Helén Torgalsbøen Pedersen
og Eks Dss Unni Beate Bergsland.
Det var en flott og minneverdig
tildeling inne i salen. Ettermøtet
var også en flott seanse. Først ut
til å holde tale var DSS Ann-Heleén Torgalsbøen Pedersen.

Talen fra Distrikt Stor Sire AnnHelén Torgalsbøen Pedersen
Str. OM, mine søstre og gode søster 50 års veteran Anne-Mari
Lunder, eller Lillegull som alle
her kaller deg!

Hjertelige gratulasjoner på denne
dag, og med en milepæl i Ordenens navn, som det er få forunt å
få!

50 år som en Rebekka gjør noe
med oss. Verdens beste leveregel
kommer fra kappelanstolen. "Alt
hva I vil at mennesker skal gjøre
mot Eder, det gjøre I mot dem."
Ingen av oss har unngått å ta disse ordene til seg. Alt vi gjennom
tiden har fått gjennom Ordenen
har festet seg så dypt i oss, at
hvor vi enn befinner oss, – ute eller hjemme, – vil denne lærdommen sitte gjemt i vårt sinn. – Så
lenge vi lever.

Jeg vil tro du har mangt å fortelle
dersom du skulle si noe om dine

50 års Veteranen og de som bisto under tildelingen av juvelen. Foran fra v.:
DSS Ann-Helén Torgalsbøen Pedersen, Veteran Anne-Mari Lunder, OM
Anne Ymbjørg Floeng og bak fra v.: Eks OM Ellen Haarr Nuttall, Storrepresentant Eldbjørg Frøshaug, Eks DSS Unni Beate Bergsland, CM Oddrun
Korsvik Kure og Eks OM Inger Signe Stenshol.

år her i Loge nr. 31 Cecilia, om
historie og utvikling, om andre
søstre og hyggelige turer. Vi hørte
i logesalen om dine mange embeder og helt sikkert også nevnder
du har vært med i. Hva skulle vi
gjort uten dere Veteraner, og alt
dere betyr for våre loger.

Du var faktisk bare tidlig i 30
årene den gangen, og sikkert travelt opptatt med mann, hus og
barn. Likevel fant du tid til logen,
og husker du tilbake var det nok
mange ganger, ikke bare enkelt å
komme fra.
Nå avdøde, Per Fugelli, hadde
satt seg opp huskelapper over
hva som var viktig i livet. Det var
flere ting som hadde fokus hos
han, men blant annet var et par
punkt på listen; mindre plikt,
mer lek – se lysere på livet og

Du er et godt eksempel på at det
er viktig å bli medlem tidlig i livet, og fortsette som medlem. Vi
vil veldig gjerne ha mange 40, 50,
60, og ja, til og med 70 års veteraner!

Søstrene samlet under festmåltidet.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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•

SANNHET

DSS Ann-Helén Torgalsbøen Pedersen taler, og ved hennes side OM
Anne Ymbjørg Floeng sortsatte talerekken.

samfunnet – ikke ha så høye tanker om seg selv – vær glad i godt
nok!
Det kan være en stille utfordring
til at hver og en av oss lager våre
egne huskelapper. Hva er viktig i
mitt liv, og hva vil jeg søke å leve
opp til?
Å være en Odd Fellow er hele tiden å arbeide med seg selv, det
spiller ingen rolle hvor mange år
du har vært med. Kjernen i vårt
budskap går jo nettopp på arbeid
på deg selv ved andres side, til
arbeid på deg selv av alle evner.
Stoppe opp og reflektere over
hver dag. Lær å telle dine dager
slik at du kan få visdom i hjertet!

I det jeg igjen takker deg for din
trofasthet, vil jeg på vegne av den
Uavhengige Norske Storloge få
overrekke deg disse blomster.

– Så til vår OM Anne Ymbjørg
Floengs tale til Veteranen
Jeg vil med dette få gratulere deg
Anne-Mari Lunder – eller Lillegull med 50 år som medlem i vår
Loge! Det er et langt medlemskap, og det betyr mange gode
minner å se tilbake på!
Du ble innviet i vår Loge 22. september i 1969, – da var du bare 34
år! Og du tenkte vel ikke mer enn
at du var spent og hadde lyst til å
erfare selv hvordan dette Logelivet artet seg.
Du kjente noen som allerede var
med, og ble vel litt nysgjerrig.

Du begynte, og du har vært med
å forme vår Loge, satt ditt preg
på hvordan vår Loge virker. Jeg
vet at du, – med din latter og ditt
gode humør har skapt gode
minner for ikke bare deg, men for
alle de du hadde nært samarbeid
med!
Du begynte med å være CM’s
H.Ass. senere Kasserer, og etter
hvert både UM, OM og Eks OM.
Vår Loge har i dag en flott søster
å feire, som har bidratt til at det
indre livet vokser på beste måte.
Vi ønsker deg gode år fremover,
og håper du kan komme en gang
i blant på et møte!
Med våre tre rosa nelliker i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet vil vi
takke og gratulere deg!
Så vil jeg utbringe et
ODD FELLOW HURRA:
Syv ganger HURRA!
VI REISER OSS!
MINE SØSTRE:
Hurra, Hurra, Hurra, Hurra,
Hurra, Hurra, HURRAAAAA!
Så vil jeg utbringe en skål for vår
50 års Veteran! SKÅL!

BESØK DE SYKE
5

Kort resyme av Veteranen
Lillegull ble født i Askim 18. juni
1935 som den yngste av to søstre.
Hun vokste opp i Askim – som
også har vært hennes bosted hele
livet. 7-årig folkeskole gikk hun
på Askimbyen skole før hun begynte på Askim Høgre Allmenskole. Her fullførte hun realskoleeksamen i 1952. Påfølgende år
var hun elev på Marthaskolen i
Oslo hvor hun lærte det en bør
vite om søm.
Ganske tidlig i sin ungdom møtte
hun sin fremtidige ektemann Jan
Lunder. De giftet seg i 1955 og
fikk en sønn og en datter. Lillegull var en dyktig hjemmeværende husmor i barnas første leveår før hun startet sitt yrkesliv.
Hun ble ansatt som kontordame
på A/S Glassvatt hvor hun arbeidet i flere år, før hun sammen
med Jan fortsatte sin yrkeskarriere i sin far Jacob Børresens forretning. Etter sin fars død drev
Lillegull og Jan forretningen videre i mange år til Jans sykdom
satte en stopper for arbeidslivet.
Lillegull valgte å stelle sin mann i
hans siste 15 leveår til han døde i
2004. Selv har Lillegull vært og er
sterkt plaget av leddgikt.
Men – sitt stå-på-humør og sin
positive holdning til sin sykdom
har hun beholdt til dags dato.
På grunn av sykdommen kan
hun dessverre ikke lenger delta
på logemøtene.

Etter måltidet kunne
søstrene kose
seg med nydelige kaker
til kaffen.

25 års Veteranjuveltildeling i Håkon Håkonsson

Logemøte den 03. oktober 2019 –
tildeling av 25 års Veteranjuvel til
bror Tormod Høilund.

I forbindelse med utdeling av 25
års Veteranjuvel ble det avholdt
ett verdig og flott møte inne i logesalen denne kvelden. Etter logemøte var alle brødrene samlet
til bords for felles brodermåltid
med tilhørende taler.

Ved bordet gir bror UM ordet til
Hans Kristian Foss som på vegne
av fadder Jan Grefsli skal si noen
ord til kveldens veteran.

25 års Veteranen Tormod
Høilund foran
til venstre og
hans fadder Jan
Grefslie til høyre. Bak står
Storrepresentant Per Christian Frøshaug
og OM Svein
Oshaug.

Her er ett lite utdrag av talen som
ble holdt:

En stor dag for oss begge, 25 års
aktivt medlemskap i vår loge står
det respekt av. Ved tildeling av
den høye sannhets grad som var
det første målet som var nådd,
takket også fadder Jan for de
plikter han hadde utført så langt
og ønsket lykke til videre på vandringen.

Helt fra guttedagene her på Mysen har vi holdt sammen du og
jeg. Det ble etterhvert en
sammensveiset guttegjeng som
drev med idrett og konkurranser
på løkkene her omkring, uten øl
og dop.

Det ble ført protokoll over resultater og rekorder, sirlig skrevet og

godt bevart i ei lita bok. Det henvises til noen av disse rekordene
som ble utført av guttene engang
på 40 tallet.
Her nevnes noen:

Kulekast: Tormod kastet 13m og
15cm / Jan kastet 12m og 23cm
Tresteg: Tormod hoppet 9m og

46cm / Jan hoppet 9m og 32cm
Lengde med tilløp: Tormod hoppet 4m og 70cm / Jan 4m og
56cm
Høyde: Tormod 1m og 38cm /
Jan 1m og 42cm
Løp 60meter: Tormod 8.90sek /
Jan 9.00sek
Stav: Tormod 2m og 47cm / Jan
2m og 19cm

OM Svein Oshaug holder tale til Veteranen og brødrene føger nøye med.

oppdra de foreldreløse
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OM Svein Oshaug overrekker blomster til Veteranen. Både jubilant og fadder koste seg under brodermåltidet.

Stavene var ikke slik de er i dag,
men de var hjemmelaget av ei
«tråvokst granbuske» sirlig barket og høvlet til rett form.

Tormod han var også flink til å gå
på skøyter fortelles det, de trente

på det som ble omtalt som en
gammel brønn, hvor de trente på
å gå 3000m – 34 runder måtte til
for å nå denne lengden.
Det tilføyes at han Tormod en
gang ble tatt ut til å delta på
skøyteskole på Hamar, hvor han

også gikk løp og fikk gode resultater.
Både Jan og Tormod var med på
fotballag på Mysen og idretts
interessen er der fortsatt.

Forfremmelse til Den Høye Sannhets grad

Torsdag 31. oktober var det duket
for gradspassering da tre av våre
brødre ble forfremmet til Den
Høye Sannhets grad. Brødrene
Lars-Fredrik Øvstegård Bodal,
Christian Aleksander Kopperud
og Dag Reiakvam ble alle innviet
i Logens høyeste grad under en
stilfull og flott sermoni. På ettermøtet var det dekket opp i festsalen hvor det ble servert lasagne.
Etter maten var det tid for taler,
og både Overmester Svein Oshaug og fadderne Knut Arne Bodal og Einar Sunde stod på talerlista. Også Dag Reiakvam tok ordet og takket for den gode mottakelsen han hadde fått i Logen.
Storrepresentant Per Christian
Frøshaug gratulerte brødrene på
vegne av Leir 23 Smaalenene og
informerte om at de om "noen år"
kunne forvente en kallelse til leiren. Etter måltidet var det klart
for kaffe og iskake i salongen og
her gikk praten lett ved
bordene.
Odd Nordgård

Forran sitter de nye brødre av Den Høye Sannhets grad, fra venstre: LarsFredrik Øvstegård Bodal, Christian Aleksander Kopperud og Dag Reiakvam.
Bak står Eks OM Knut Arne Bodal, UM Øyvind Hanssen, OM Svein Oshaug, Kapellan Borger Larsen og CM Espen Andre Volden.

HJELP DE TRENGENDE
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SYMPOSIUM: STAVANGER JUNI 2019

Tema: Respekt, Sannhet og Toleranse

for avvik eller annerledeshet.
Anne Grosvold førte samtalen så
fint, så vi klarte å følge tankene
og forsto. Det ble en rørende
samtale.
Fredag kveld ble vi tatt med på
byvandring i gamle Stavanger og
gjorde et besøk på i konserthuset
hvor vi ble traktert med en enkel
servering, og fikk høre unge, lovende talenter innen klassisk gitar, kammermusikk og visesang.

Jeg fikk en henvendelse fra OM
Inger Stenshol, – om jeg ville reise til Stavanger, og delta på Symposiet 2019. Hurraaaaa!!!!!!
Jeg hadde lest om symposiumene
i ”Tre Kjedeledd” tidligere, og alltid tenkt, Hvem er det for? Hvem
har utbytte av dette? Hvem kan
dra dit?
Plutselig var det jeg som fikk
oppleve dette, og jeg var kjempeglad! Spesielt nå som jeg går på
som OM og føler at det gjør godt
med litt fordypning.

En henvendelse fra DSS Ann-Helen Torgalsbøen Pedersen, om at
det reiser en søster fra Kjeden i
Sarpsborg, ble til glede da jeg så
kontaktet henne, – Eirin Elverhøi
og jeg hadde god kontakt fra første stund, og vi planla å reise
sammen.

Fredag 14. juni opprant, og vi dro
av gårde, skulle møtes på Gardermoen, – jeg ankom litt tidlig,
og da SMS’en kom at flyet var
innstillt, måtte jeg gå til informasjonen, og jeg fikk da booket om
billettene våre til neste fly som
skulle gå kl.10.40 (det gikk ikke
før 10.50!)
Vi hadde bestillt Lunsj på hotellet, men den rakk vi ikke! Fikk så
låne en garderobe, så vi kom oss i
”kort Loge-antrekk” og kom nesten sist inn i fordragshallen. Alle
satt på plass, men vi fant to plasser og sank ned i stolen og måtte
le litt, – dette ble litt stress!
Men nå var vi på plass, og Symposiet begynte.

Første punkt på programmet var
selvsagt Velkommen og blomsteroverrekkelser og presentasjon
av Stavanger by, av viseordfører
Bjørg Tyrdal Moe.
Vi opplevde også fine musikkinnslag av elever fra musikkskolen i
Stavanger.
Årets Symposium hadde en litt

Lørdag formidag fortsatte Anne
Grosvold med TEMA Sannhet,
– hvor hun hadde samtaler med
professor Lars Svendsen.
Hva er SANNHET? – Og kan
noen definere en absolutt SANNHET?
Filosofien har gjennom 2000 år
forsøkt å definere begrepet Sannhet.
Ofte er det mer presist å definere
hva som er sant, mente professoren.
Å søke sannhet krever dialog og
ikke monolog, en dialog hvor
begge parter forsøker å begripe
og akseptere hverandres argumenter og anerkjenne den andres
mulige sannhet.
Dette var krevende stoff, og vi
var nesten litt utladet etter denne
Tema-stunden.

Anne Floeng sammen med en trivelig bordkavaler under gallamiddagen.

annen regi enn tidligere år.
Foredragene var i år erstattet
med samtaler, – det hele var utdrag av boken ”Verdier i vår tid”
som også har vært sendt i programmet ”Verdibørsen” – et
radioprogram på P1 i sommer.
Dette var under ledelse av journalist og programvert Anne
Grosvold, – som var meget dyktig.Hun er jo en kjent person fra
media gjennom mange år. Og
hun ledet oss gjennom svært
interessante samtaler med forfattere og filosofer.

Første TEMA fredag var
Respekt.
Anne Grosvold ledet oss
gjennom en svært interessant
samtale med forfatter og filosof
Thorvald Steen og forfatter Elin
Svenneby.
Samtalen berørte skam, håp, respekt og mangel på respekt.
Fortielse og kamp for avvik og
annerledeshet. Ord som sårer og
ord som styrker.
Thorvald Steen snakket åpenhjertig om sin diagnose og ikke minst
om morens totale fortielse og
skam – og hans egen kamp for å
bli værende i livet og ikke minst
hans syn på manglende respekt

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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TEMA (lørdag ettermiddag) var
Toleranse.
Samtalen nå var med filosof og
forfatter Einar Øverenget og forfatter Ida Hegazi Høyer.
Begreper som toleranse og intoleranse, – det å bli såret eller krenket.
Uenighet er ikke intoleranse. Det
å endre persektiv medfører ofte
at toleransevinduet blir utvidet.
Den gylne leveregel er et godt
verktøy, – hvordan ville vi
reagert om noen hadde sagt eller
gjort det samme mot meg som jeg
har gjort mot dem?
Også i Facebook-sfæren; Det jeg
nå skriver, – ville jeg hatt mot til å

•

SANNHET

Glade deltakere på et interessant og givende symposium, fra venstre Eirin
Elverhøi, Svanhild Sandem og vår egen Anne Floeng.
si det samme, ansikt til ansikt?
Dette var også en veldig krevende og interessant samtale som
ga oss mye å tenke på.

Nå var samtalene over, og programmet videre var ”Samtaler
ved bålet”
Dette var to logebrødre som
snakket sammen om da ODD
FELLOW ORDENEN kom til Stavanger, og Norge – et historisk
tilbakeblikk, satt i et rollespill.

Kvelden sluttet av med festmiddag, hvor vi fikk flotte tre retters
middag ved vakkert pyntet bord.

Avslutningen søndag morgen var
et gallamøte/seremoni, – hvor
det ble avsatt tre medlemmer og
innsatt tre nye i NOFA, – NORSK
ODD FELLOW AKADEMI.
Dette ble en høytidelig og flott
seremoni, hvor alle rolleinnehavere deltok med stor verdighet.
Jeg må innrømme at jeg ble litt
rørt der jeg satt.
Norsk OddFellow AKADEMI,
Rogaland hadde laget et alle tiders og flott opplegg for Symposiet, – og ga oss deltagere en god
opplevelse på alle måter.

ført at vi sender en eller to fra vår
Loge om to år, til Bodø, andre
helg i juni 2020.

Det vil bli til glede og utvikling
for oss alle!
Etter neste Symposium i Bodø
Juni 2020, – er det snakk om at vi
får symposiet her i Østfold i 2023.
Og det vil bli kjempespennende.
La oss håpe at de får det til, så
mange av oss kan delta.
En tillegsopplevelse for meg som
ble veldig spesiell, var at så
mange ønsket å fortelle meg om
hvor gode minner og opplevelser
mange hadde hatt med min
mamma, Eks Rådspresident Guro
Lie. Hun har vært mamma for
meg, – men det jeg forsto var at
hun har satt varige minner igjen
over nesten hele landet vårt, – og
det var veldig rørende å oppleve.
Skulle bare ønske at jeg kunne
komme hjem og hilse til henne, –
fra alle jeg fikk hilsninger fra.
Anne Floeng

Dagen i dag

Dagen i dag er en merkelig dag.
Den er din.

Dagen i går slapp deg ut av hendene.
Den kan ikke få annet innhold enn du alt har gitt den.

Dagen i morgen har du ikke noe løfte på.
du vet ikke om du kan regne med å råde over den.

Men dagen i dag er det eneste du kan være sikker på.
Den kan du fylle med hva du vil.
Benytt deg av det.

I dag skal du glede et annet menneske
I dag kan du hjelpe en annen.
I dag kan du leve slik at du i kveld er glad for at du er til.
Dagen i dag er en betydningsfull dag.
Den Er Din.

Avslutningsvis vil jeg takke min
Loge for at jeg fikk opplevd dette. Jeg vil forsøke å få gjennom-

Georg Brandes

hjelp dine medmennesker der du kan
9

Guro Lie til minne

Rådspresident Guro Lie døde 26.
juli, vel 90 år gammel. Hun ble bisatt fra Mysen kirke til stor deltagelse. Hun har vært et meget aktivt medlem av Odd fellow Ordenen i mer enn 60 år. Guro Lie var
et engasjert samfunnsmenneske
som var opptatt av institusjoner
og enkeltmennesker, og ikke
minst av barn og unges oppvekst
og dannelse. Sitt engasjement fikk
hun fra egen ungdom av utløp for
i Metodistkirken, og etter hvert
som pedagog.
Hun kom som tredveåring i kontakt med Odd Fellow Ordenen og
ble en av de sentrale byggende
krefter for Ordenen i Østfold.
Også i de sentrale ordensorganer
deltok hun. Hennes første embete

i Rebekkarådet ble som rådsmarsjall, og i perioden fra 1985 til 1989
var hun rådspresident. Hun instituerte en rekke Rebekkaloger og
Rebekkaleire over hele landet.
Hun var også aktiv i det europeiske Odd Fellowsamarbeid.
Guro Lie hadde en sjelden evne til
å møte enkeltmennesker, se dem,
vise interesse og gi oppmuntring.
Dette førte til at hun også kom i
personlig kontakt med svært
mange mennesker, både i og utenfor Odd Fellow Ordenen. Vennekretsen ble stor og bekjentskapskretsen enda større. Det er svært
mange søstre og brødre som føler
et personlig tap ved hennes død.
Og like mange er det som i sitt
stille sinn takker henne for all den

Den 26.07.2019 avgikk Eks Rådspresident Guro Marie Lie ved døden.
Og vi har mistet en kjær og høyt
respektert logesøster.
Søster Guro var en svært aktiv logesøster. Hun var bare 28 år da
hun i 1957 ble resipert i Rebekkaloge nr. 10 Semper Ardens i Moss.
Bare noen uker etter ble hun overført til loge nr. 17 Unitas i Halden
og etter 5 år som Organist i den logen, ble hun i 1962 med på å stifte
Rebekkaloge nr. 31 Cecilia i Mysen. Hun ble denne loges første
UM og deretter fulgte en rekke
embeder inntil hun i 1985 endte
opp som Rådspresident.
Bror Stor Sire, Morten Buan, viste
i sin tale i minnestunden etter bisettelsen 7. august, til et intervju
av søster Guro i Odd Fellow Bladet nr. 1 fra 2003.
Dette intervjuet ga oss et inntrykk
av Guros tanker. Hun sier blant
annet at hun følte seg hjemme i
Odd Fellow fra første stund. Og at
ordenslivet passet hennes gemytt
og livsopplevelse på en svært god
måte. Ved anbefaling av nye søstre
vurderte hun nøye om de ville

passe eller ikke. Men at det er en
vanskelig vurdering. Noen ganger
kan en være i tvil om vedkommende vil ha noe glede av logelivet, men at de etter en stund glir
inn som hånd i hanske, eller at det
motsatte også skjer.
Hun sier også at vi trenger et
mangfold for å utvikle alle sider
av vår Orden. Og at vår Orden er
til for å favne mangfoldet og at vi
må være rause og menneskekjærlige.
Ved spørsmålet om hva hun har
fått og hva hun har lært, sier hun
at det er i omgangen med mennesker at vi formes som mennesker.
Å omgi seg med varme, byggende
og givende mennesker gir deg
selv ballast. Å være medlem i en
Orden som arbeider for idealer og
verdier er ingen garanti for at man
ikke møter det motsatte. Men det
å ha idealer og verdier gjør det
mulig å komme videre, fornye seg
og legge nederlagene bak seg. Alt
er ikke og skal ikke være idyll.
Hun slutter intervjuet med å si:
Mitt liv har latt seg merke på en
uutslettelig måte av Odd Fellow
Ordenen. Menneskene, venn-

Guro Lie til minne

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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omsorg, omtanke og interesse
som hun viste sine medmennesker
på sin livsvandring.
Vi lyser den gode fred over hennes minne.
Morten Buan

skapet, samværet, arbeidsfellesskapet, sangen og gleden har båret
meg frem selv om jeg også har
merket slitet, gråheten, depresjonen og nederlaget. Det er det gode
og varme som har gitt meg krefter
og overskudd til å ta det livet har
gitt av motgang.
Så kjære søster Guro takk for fine
tanker vi kan ta med oss videre i
vårt ordensliv.
Fred være med hennes minne.
Inger Signe Stenshol

•

SANNHET

Eks Storrepresentant Ellen Haarr Nuttall

Etter fire år som Storrepresentant
i Rebekkaloge nr. 31 Cecilia fratrådte vår søster Ellen dette embedet 9.9.2019. Samme dag takket
hun også for seg i logens kollegie,
hvor hun hadde vært medlem i
14 år!
Da jeg spurte Ellen om hvordan
det føltes, etter så mange år som
svært aktivt logemedlem, å kunne trekke seg tilbake, svarte hun
at det var mange følelser som ble
satt opp mot hverandre. Det var
lettelse over å kunne overlate
mye ansvar til andre. Det var
godt å kunne tenke på at hun ville komme til å ha mer tid til familie. Men samtidig ble hun også
fylt med vemod ved tanken om
ikke lenger å være en del av vår
loges kollegie. Det føltes også litt
spesielt ikke lenger å ha mye ansvar.
Ellen kan se tilbake på et svært
aktivt logeliv. Hun har blant annet vært CM i 2 perioder, UM i en
periode, OM i en periode og Storrepresentant i 4 år.
Ellen har gjennomført alle embeder på en svært positiv måte og
hun har vært en flott representant for loge Cecilia.
De siste fire årene har vår loge

hatt en dyktig Storrepresentant
ved Ellen. Hun har vært vårt bindeledd mellom egen loge og Distriktsrådet, Distriktets Stor Sire
og Storlogen. Kollegiet har hele
tiden fått informasjoner som det
trenger for å utføre sine plikter.

Ingrid Bakkene til minne

Str. Ingrid Elisabeth Bakkene
døde 03.09.2019. Ingrid ble født
og vokste opp i Askim, hvor hun
bodde hele livet. Vi har mistet en
blid og kjær søster, som vil bli
dypt savnet. Hun ble innviet i vår
loge 24.01.1972, og har innehatt
forskjellige embeter opp igjennom årene. Ingrid var glad i logen sin, som betydde mye for
henne. De siste årene ble hun plaget av forskjellige sykdommer og
hadde derfor ikke mulighet til å
møte så ofte.
Vi lyser fred over en god søsters
minne.
Vigdis Bye

Selv kan hun fortelle at tiden som
Storrepresentant, var opplevelsesrik med Storlogemøter, møter i
Distriktsrådet og det å få innsikt i
Storlogens arbeide var lærerikt.
Det var også en ære å få representere loge nr. 31 Cecilia utad.
Ellen har vært lett å spørre til
råds, hun har bestandig tatt seg
tid til å hjelpe. Hun vært deltagende ved møter og øvelser. Spesielt ved øvelser, hvor hun har
vært ivrig med, og hjulpet til slik
at ritualer med mer inne i logesalen blir fremført på en riktig
måte.
Kjære søster Ellen, jeg vil på vegne av alle dine søstre, takke deg
for alt du har tilført loge nr. 31
Cecilia og all hjelp og støtte du
har gitt oss på så mange måter!
Tusen takk!
Og til slutt vil jeg ønske deg lykke til med videre logearbeid, for
kjenner jeg deg rett, vil du fortsatt være en svært aktiv logesøster! Og vi kommer ikke til å la
deg «hvile på laurbærene», vi
trenger fortsatt mye hjelp og støtte!
Inger Signe Stenshol

"Jeg mottar kjærlighet

og jeg lar smerten fare."
Brenda MacIntyre

hjelp dine medmennesker der du kan
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Loge Cecilia’s sommermøte var i år lagt til
Spydeberg Prestegård

Den 3. juni forteller vår eminente guide, Per Kristian Skulberg, om Wilsehagen og søstrene er lutter øre.

Vi sørget for transport selv, og 61
søstre møtte opp i relativt pent
vær, men med litt kjølig vind.
Vi fikk se og oppleve et flott sted,
noen hadde vært der tidligere,
men dette er et sted som kan besøkes flere ganger. Det var leid
inn en guide til oss, Per Kristian
Skulberg – han var rett og slett
fantastisk, og kunne med stor
iver og entusiasme vise frem
Wilsehagen som er rekonstruert
så autentisk og tidsriktig som
overhode mulig. Den ble innviet
av Riksantikvar og Kulturminister i august 2014.
Det var litt deilig å komme inn
fra vinden, og vi benket oss rundt
langbord hvor vi ble servert deilige snitter og kringle av driftige
damer fra Spydeberg Prestegårds
Venner som jobber på dugnad(!)
Mens vi spiste kom Skulberg inn
og fortalte om bygningen, og om
store og viktige hendelser som
har foregått på gården opp
gjennom tidene.
Vi fikk alle en brosjyre om stedet
så vi kan friske opp i alt hva gui-

den fortalte oss, og det vil kanskje skjerpe lysten til å besøke
stedet på egen hånd en gang.
Det var en veldig trivelig kveld,

all ære til dere i komitéen med
May Sissel Skjolden i spissen.
Tusen takk!
Turid Mohrsen

Vi ble traktert i de flotte stuene i prestegården.

"Også vi burde gjøre oss tomme,
slik at universets store sjel kan fylle oss
med sine åndedrag."
Laurence Binyon

BESØK DE SYKE
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Embedsmannskurs på Villa Nore

Lørdag 14. september ble det avholdt kurs for nye embedsmenn i
distrikt 23 Smaalenene. Embedsmenn fra alle fire Loger samt Leiren var representert. Etter en felles samling i Logesalen hvor DSS
Arve Rognerud informerte, samlet man seg i grupper for å fordy-

pe seg i lover, forskrifter, plikter
og retningslinjer for de ulike embedene. Kurset ble avsluttet med

et enkelt måltid og uformell prat
i spisesalen.
Odd Nordgård

Håkon Håkonssons embedsmenn 2019–2021

"Hvis du vil gjøre noen
lykkelig, vis medfølelse.

Hvis du selv vil være
lykkelig, vis medfølelse."
Dalai Lama

"Lykke er en reise,
ikke en destinasjon."

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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SANNHET

Gave – sommertur for barna ved Mortenstua skole

Kollegiene i loge nr. 31 Cecilia og
loge nr. 62 Håkon Håkonsson bestemte å gi en gave til nærmiljøet
i forbindelse med Odd Fellows
200 års jubileum.
Valget falt på Mortenstua Skole i
Mysen. Gaven ble øremerket
«Sommertur for elever». Hver av
logene ga kroner 10.000,-.

Torsdag 23. mai 2019 besøkte OM
Knut Arne Bodal, OM Inger Signe Stenshol og UM Svein Oshaug
Mortenstua skole. Vi hadde avtalt
et møte med rektor Thorhild
Thorsen.
Pengegaven på kroner 20.000,-,
ble offisielt overbragt. Rektor takket så mye for gaven, og ga oss
en omvisning på skolen.
Pengene ville skolen bruke til
busstur til Oslo, hvor de skulle
besøke Teknisk Museum.
Undertegnede tok kontakt med
Mortenstua skole etter at sommerferien var over.
Pengegaven fra våre loger hadde,
som rektor tidligere fortalte, blitt
brukt til et besøk på Teknisk Museum i Oslo.
Turen hadde vært topp! Bare selve bussturen hadde vært en stor
opplevelse for elevene.
Inne på museet, fikk de eldste
barna et eget kort, som gjorde at
de kunne bevege seg fritt omkring på museet. Dette hadde
vært stor stas, som i tillegg til

Fra venstre ser vi OM Knut Arne Bodal og OM Inger Signe Stenshol som
ønsker at rektor Torhild Thorsen kan ordne en flott tur for elevene.

Collage laget av elevene på skolen er
hengt opp som en flott utsmykning.
glede, ble en fin selvstendighetstrening.
Jeg lovet å hilse alle våre logemedlemmer og si tusen takk for
gaven. Den hadde gledet både
små og store!
Inger Signe Stenshol
Omvisning i utearealene på Mortenstua.

oppdra de foreldreløse
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Dugnad på Villa Nore:

Lukte, rakte, klippet og pyntet

Nå blir det pent rundt huset på Villa Nore. Fra v.: Per-Ola Halvorsen, Kåre Mons Bye, Svein Oshaug, Kjell Wilhelmsen, Inger Signe Stenshol og Per Christian Frøshaug.

Mange søstre og brødre møttes
på Villa Nore mandag 5. august
og tok et tak for å få fjernet
ugress, luket hekker, vasket vinduer og ryddet. Helge Rindal, leder av husstyret innkalte til eks-

traordinær dugnad for å få det
fint rundt huset.
Det er flere store arrangementer i
Villa Nore denne uka og nå ser
det pent og ryddig ut når leietakerne kommer. Og etter et par -

Godt å ha med noen som tenker på litt spise også,
her er Berit Hafstad og Wenche Stenberg på kjøkkenet.

tre timers hard jobb ble vi traktert
med noe godt å spise på terrassen.
Svein Oshaug

– og her et utsnitt av dugnadsgjengen.

"Hvert åndedrag er en mulighet til å
ta imot og slippe taket."
Brenda MacIntyre

"Å tenke er lett. Å handle etter sin tanke
er det vanskeligste av alt."
Goethe

HJELP DE TRENGENDE
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Seniorklubben arrangerer sine torsdagsmøter

Det er Torsdag og igjen samles
Seniorklubben i logens lokaler på
Villa Nore. Mitt inntrykk er at det
er ett godt oppmøte på dagens
møte – om det er ett gjennomsnitts oppmøte eller om det skyldes dagens foredragsholder vet
jeg ikke, men svært koselig er det
uansett å få være med på et slikt
hyggelig møte. Klokken er presis
11:00 og ordet tas av leder av seniorklubben som ønsker velkommen til dagens møte og forteller
kort om hva som skal foregå. Det
leses opp protokoll fra et tidligere
møte og det foretas valg av ny leder for 2 nye år. Gratulerer Per K.
Frøshaug med vervet.

Så over til dagens foredrag som
holdes av tidligere LO-leder Yngve Hågensen.

Hågensen reiser seg og går bort
til mikrofonen hvor han takker
for invitasjonen og begynner med
å fortelle om en litt uheldig hendelse forleden hvor han tråkket
feil på et fortau og gikk på ryggen. Han har i den forbindelse litt
vondt i ryggen og er glad han

Yngve Hågensen i kjent positur.

skulle sitte på med Kåre slik at
han fikk anledning til å stille på
dagens møte. Hågensen som er
kjent for sine raske replikker følger raskt opp med at han har
vondt i ryggen – men det er jo
ikke den han skal bruke, det er
«kjeften» så «det årnær sæ» - til
en solid latter fra salen.
Hågensen starter med å fortelle
om livet sitt, han er født i Vardø i
Finnmark for 81år siden. Moren
ble syk tidlig og han var nr.3 i
rekken av gutter, 2 ble sendt på
barnehjem, der var han fra han
var 2 til 14 år. Men som 6åring
kom evakueringen og 75.000 evakuerte sørover, inkludert Hågensen og hans barnehjem. Dette var
tøft for barnehjemsunger. Han
nevner 2 episoder han husker
godt – den ene da de ankom
Troms, da skulle alle i land for så
å gå opp i ett hus for å vaskes
rene for lus. Og det han husker
spesielt var at det var med hans
egne ord: «jævlig kaldt vann».
Etterhvert ankom de det som
skulle bli deres midlertidige hjem
i Gudbrandsdalen – Åberg. Det
var barnehjemmet fra november i
44. til freden kom i mai 45.
Da ble de flyttet til Asker og Leangbukta hvor han begynte han
på Vettre skole.
Hågensen oppsummerer mange
år på forskjellige barnehjem med
positive opplevelser. I motsetning
til mange andre som har negative
opplevelser har han flest positive.
Han begynte som visegutt som
14åring i Halden og var det i 1 ½
år hos en bedrift som het Tekstilhuset.
I tillegg ble han raskt engasjert i
idretten, og ble aktiv i Halden.
Dette ble starten på ett langt og
fruktbart organisasjonsliv for Hågensen da han ble innvalgt som
sekretær i Fotballklubben, og innvalgt som leder da han var 21år.
«Frivillighets Norge er egentlig
bunnplanken i demokratiet vårt»
Frivillighetens betydning i Norge
er enorm, vi er ett av landene i

verden hvor flest mennesker er
med. Det er ca. 2.5 millioner mennesker i Norge som er med i en
eller annen form for frivillig organisasjon.
Hågensen nevner spesielt 5 «pålær» som var viktig i hans rolle:
Produktivitet, kvalitet, leveringsdyktighet, kompetanse og samarbeid.
Dette er 5 «pålær» man må ha
med seg i enhver virksomhet om
man skal lykkes, og de har vært
med han som ledetråd i de jobbene han har vært i tiden etter.
I 1969 fikk han en viktig henvendelse fra LO, det var LO leder Tor
Aspengren som lurte på om han
ville bli distrikts-sekretær i LO i
Møre og Romsdalen. De 4 årene
der var veldig lærerike for Hågensen.
LO har kongress hvert 4 år og i
77 ble Hågensen valgt til LO sekretær og fungerte som dette i 12
år. Videre ble han valgt til leder
for LO i 1989 og fungerte frem til
2001.
Hågensen som holder mange
flotte foredrag rundt om i Norges
land, hos bedrifter og organisasjoner får ofte høre ett spesielt utsagn når han snakker om at Norge er verdens beste land å bo i.
Da sier folk: «Jammen Yngve, vi
er ikke bare verdens beste land å
bo i, vi er verdens dyreste også!»
JA sier jeg – ser dere ikke
sammenhengen? Det må jo koste
penger å gå fra å være Europas
nest fattigste land til å bli ett av
verdens rikeste – Det koster det!
Det skjønte våre forfedre når de
skrev nasjonalsalmen, den begynner med gud signe vårt dyre fedreland.
Hågensen forteller om flere episoder som har hatt betydning for
norsk arbeidsliv men det var spesielt en episode som kanskje har
satt sterke spor og det beskriver
han slik:
Starten var 31. Menstadslaget
som fant sted 8. juni på Menstad
mellom Porsgrunn og Skien. Her

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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gikk Norsk Kjemisk Insdustriarbeiderforbund som det het den
gangen ut i en lovlig streik.
Hydro nektet å akseptere streiken
og satte streikebrytere inn i deres
arbeid. De streikenede sto ikke
stille å så på det, hver morgen
gikk de inn og heiv dem ut. Da
dette hadde vart i 3 uker ble media klar over dette, myndighetene ble klar over det og regjeringen grep inn. Forsvarsministeren hvis navn er bedre kjent i
ettertid; Vidkun Quisling – satte
militære og politi inn i konflikten
på arbeidsgiverens og på streikebryternes side. Og det endte med
at flere menneskeliv gikk tapt.
Det endte i noe mer, det endte i
en holdningsendring i hele det
norske samfunn, det være seg arbeidsgiver, arbeidstaker, politiske
partier uavhengig av fløyer de
hørte hjemme. Så var det enighet
om at vi kan ikke ha det sånn,
Norge er ett nytt demokrati. Det
er ikke mange år vi har vært ett
demokrati. Det kan ikke være slik
at vi ikke kan gjennomføre en
lovlig streik uten at menneskeliv
skal gå tapt! Vi må lage spilleregler som fører til at vi får regler
for hvordan partene hver for seg
og sammen har ansvar når streiker dukker opp. Det var masse
forsøk på utredning uten at man
lyktes, men det ble ikke enighet i
om hvordan dette skulle løses.
Men i 1935 skjedde det noe, da
ble LO, som den gang het Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (AFL) og Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) som i dag heter NHO enige om det som heter
hovedavtalen. Hovedavtalen
kom i 1935 og det var den første
avtalen hvor arbeidsgiverne
anerkjente arbeidstakerens rett til
å organisere seg, velge tillitsvalgte og kreve tariffavtale. Den ble
malen på det vi ettertid kaller 3part samarbeid og malen på den
Norske modellen. 3-parts samarbeidet var starten på det velferdsbygget Norge har blitt i ettertid.
Det hadde selvfølgelig også
sammenheng med politikk, Johan
Nygaardsvold ble statsminister,
det var lettere og samarbeide

Brødrene lytter andektig når Yngve Hågensen taler.
med han enn med forgjengerne.
Og det ble ett annet forhold til arbeidsgiverne gjennom hovedavtalens bestemmelser. Da kom resultatene i tur og orden. Fellesskapsløsninger gikk på tvers av
veldig mye av partipolitikk, fellesskapsløsninger var så populært at i Norge fra 45. til 61 var
det ikke valg, det var bare gjenvalg. Dette skulle folk være med
på, det løftet å få Norge fra fattig
Norge til å bli det velferdssamfunnet vi kjenner idag.

Så kommer vi til 50-60 tallet, folk
har jobb, folk har bolig og utdanningsmuligheter. Da begynte andre krav å komme. Med informasjonsplikt som ledelse og eiere
hadde ovenfor ansatte om virksomheten de drev med selv.
Hvordan går det, hvordan er ordretilgangen og konjunkturene.
Det blir stille i salen idet Hågensen får servert ett glass vann,
hvorpå Hågensen svarer slik:
«Skal jeg være helt ærlig nå? Så
tørst har jeg aldri vært at jeg har
drikki vann!»
Foredraget drar seg mot slutten
og vi får fortsatt ta del i Hågensens enorme kunnskap, han er

svært engasjerende å høre på og
han runder av med å fortelle om
arbeidsmiljøloven. I 1975 kom
Arbeidsmiljøloven, den var det
like stort bråk om, med den forskjell at det bråket fortsetter idag.
Samme kritiske holdning til arbeidsmiljøloven idag politisk
som det var den gangen.
Denne regjeringen har gjort noen
endringer i loven som fagbevegelsen har reagert på, det gjelder
bla ansettelsestrygget, oppsigelsesvern, arbeidstidsbestemmelser
og det gjelder midlertidige ansettelser kontra faste ansettelser. Slike ting som var debatt temaer 50
år før har plutselige blitt aktuelle
temaer idag. Hågensen ytrer sin
skuffelse over dette når han ser
tilbake på historien fra 1935. 3part samarbeidet, den norske modellen og det samspillet som har
blitt i bedrifter mellom ansatte,
tillitsvalgte og ledelse som har
båret Norge frem til å være Verdens beste land å bo i, kåret av
FN år etter år, hvorfor skal dem
endre på det?
Mange tror at velferdssamfunnet
vi tar del av i dag har kommet rekende på ei fjøl, vi som er voksne
i dag vet at dette ikke er tilfelle.

OPPDRA DE FORELDRELØSE
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Vi i Norge har gjort noe som andre land ikke har gjort og dette
må vi videreformidle til de neste
generasjoner.
Hågensen forteller om en ting
han savner, vi går av med pensjon sier han. Det har vi fortjent,
men hva gjør vi da? Hvor er vi da
aktive – Jo i det sosiale og på sydenturer og så videre, der er vi
aktive, men i samfunnsdebatten
hvor blir det av folk der? Jeg leste
den sangen dere sang i starten på
møtet og den har i seg det jeg
snakker om. Dere kan for eksempel invitere de politiske partiene
til ett møte her og spørre de – hva
vil dere med oss om 5 år? Det er
med å skape grunnlag for debatten i fremtiden, hva skal pensjonsalderen være? Nå er vi oppe
i 72 og noen 75. Jeg har hatt mye
med dette å gjøre sier Hågensen.

AFP vil jeg påstå jeg hadde veldig mye med å gjøre. Det var en
flott sak. Jeg var med å lede ett
arbeid i en organisasjon som het
senter for seniorpolitikk – da den
ble etablert i 1967 så var pensjonsalderen 70år. AFP hadde
den hensikt at først skulle det
være en skikkelig pensjonsordning og det skulle være frivillighet knyttet til når de ville gå av,
mellom 62-67. Den frivilligheten
ligger for så vidt i bunn i dag,
men det er enda mer som oppfordrer til å jobbe lengre enn det og
Hågensen forteller at han ikke er
imot dette, men tilføyer at han er
veldig for at det skal være frivillig.
Det er slik at dere går ei tid i
møte som er spennende, dere har
historie med dere som er enda
mere spennende. Den syns jeg

Nok en dugnad på Villa Nore senere på høsten

det er viktig at dere snakker med
barn og barnebarn om sier Hågensen, fortelle hvordan det opplevdes å være arbeidstaker i deres
alder, hvilke problemer og utfordringer dere sto ovenfor. Da får
de ett bilde av at verden har utviklet seg som jeg tror de har nytte av og kan få ett positivt forhold til, det er dere som kan fortelle deres historie – og være stolte av det sier Hågensen og takker
for seg til en solid applaus fra
brødrene.

Jeg vil benytte anledningen til å
takke for at jeg fikk delta på dette
seniorklubb møtet tross min unge
alder og at jeg fikk høre på en
svært solid og kunnskapsrik
mann som det Yngve Hågensen
er.
Christian Kopperud

Her er Berit Hafstad på kjøkkenet og
tørker og sorterer bestikk. Inger
Stenshol er supporter.

Helge Rindal rengjør stenkanten mot
plenen.

Om det benyttes JONI møbelpuss for
å få bordene skinnende vites ikke,
men Eldbjørg Frøshaug får det fint.

BILDENE I VENSTRE REKKE:
Øverst: Kjell Wilhelmsen snauer av
bartrærne ved inngangen.
Midten: Ernst Sjursen og Helge
Rindal skal fylle hengeren for bortkjøring.
Nederst: Odd Karsten Buraas jevner
og friserer hekken mot fortauet i
Torggata 19.

HJELP DE TRENGENDE
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Venneaften i Håkon Håkonsson

Det var et godt oppmøte av brødre den 17. oktober da det ble arrangert venneaften i Logen. Seks
interesserte gjester ble ført inn i
logesalen og fikk informasjon om
Logen og Ordenen. Kanskje ser vi
de igjen under en innvielse om
ikke så alt for lenge. På ettermøtet gikk praten lett over et godt
måltid bestående av karbonadesmørbrød og wienerbrød, og
kvelden ble avrundet med en liten quiz. Alt i alt må vi tro at
gjestene sitter igjen med et godt
intrykk av vår Loge.
Odd Nordgård

Praten gikk om løst og fast, men kanskje mest om Logens egenart og spesielle
organisasjon.

Mange av Logens egne brødre hadde møtt frem denne dagen.

Eks Storrepresentant Kåre Mons Bye
tar seg av en av våre gjester.

Brødre og gjester setter pris på
brodermåltid og alle ser ut til å
hygge seg.

oppdra de foreldreløse
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Nevnder og komiteer i Rebekkaloge nr. 31 Cecilia 2019-2021
ANSKAFFELSESNEVND
Stenberg, Anne Lise
Leder
Stokstad, Turid
Medl.
Medl.
Moe, Magnhild

FINANSNEVND
Eng, Evy Ruud
Medl.
Frøshaug, Eldbjørg Margareth
Medl.
Bye, Vigdis
Medl.
Buraas, Gretha Evelyn
Vara

GRADSNEVND
Nybakken, Lene Borghild
Frøshaug
Medl.
Stenberg, Anne Lise
Medl.
Stenshol, Inger
Medl.
Floeng, Anne Ymbjørg
Leder
Kure, Oddrun Korsvik
Medl.
Frøshaug, Eldbjørg Margareth
Medl.
Granli, Tove
Medl.
Bernhoff, Vibeke-Marie
Medl.
Østby, Henni Elisabet
Medl.
Hanssen, Lill Margrethe Eiken
Medl.

NEVND FOR LOGENS
STYRKELSE OG EKSPANSJON
Nuttall, Ellen Ingrid Haarr Medl.
Karlstad, Berit Ellinor
Medl.
Frøshaug, Eldbjørg Margareth
Leder
Bye, Vigdis
Medl.
Aaseby, Nina-Christin
Medl.
Heer, Inger-Åse
Medl.
Sørby, May Hildegunn
Vara

Cecilias embedskollegium 2019–2021

NEVND FOR OMSORG
Krugerud, Ingunn Dårflot Medl.
Løken, Anne-Kristine
Medl.
Medl.
Løes, Rigmor
Nuttall, Ellen Ingrid Haarr Leder
Lindegaard, Astrid Margrethe
Medl.
Sørby, May Hildegunn
Medl.
Stenshol, Inger
Medl.
Natrud, Marit
Medl.

Medl.
Aldal, Margot Brita
Baastad, Eileen Rådahl
Medl.
Moe, Magnhild
Medl.
Hanssen, Lill Margrethe Eiken
Leder
Gillingsrud, Anne-Karin Medl.

Gram-Johannessen,
Hanne Birgitte
Vara
Larsen, Reidun Elisabeth Lie
Vara
Buraas, Gretha Evelyn
Vara
Stokstad, Turid
Vara
Sparre-Enger, Inger Synøve
Vara
Sørby, Grethe Marie
Vara
Aaseby, Nina-Christin
Vara
Huse, Bodil Irene Torp
Vara

NEVND FOR UTADVENDT
ARBEID
Brauer, Kari Helen Juel
Medl.
Zetterlund, Trine Mette
Medl.
Korterud, Grete
Medl.
Præsthus, Tove Maria
Medl.
Aasgård, Kari
Leder
Westby, Laila Helene
Medl.

REDAKSJON NORE NYTT
Dahl, Marianne Høitomt Leder
Schi, Inger Line
Medl.
Bjørnstad, Tone
Medl.

NOMINASJONSNEVND
Eng, Evy Ruud
Medl.
Gundersen, Inger Johanne
Krogh
Medl.
Stenshol, Inger
Leder
Frøshaug, Eldbjørg Margareth
Medl.
Natrud, Marit
Medl.
Sørby, May Hildegunn
Vara

REVISJONSNEVND
Sørby, May Hildegunn
Wold, Mona Kolstad
Aaseby, Nina-Christin

SØSTERSKILLING
Hersleth, Dagny-Anne
Medl.
Karlsrud, Gerd-Helen
Medl.
Larsen, Reidun Elisabeth Lie
Leder
Gundersen, Inger Johanne
Krogh
Medl.
Natrud, Toril Marie
Medl.

PRIVATMEVND
Schou, Ingjerd
Medl.
Kopperud, Ember Faye
Medl.
Halstvedt, Ann Kristin Bech
Medl.
Kvarme, Ruth Johanne
Medl.
Foss, Inger Marie
Medl.

Sittende fra venstre: Eks OM Inger
Signe Stenshol, OM Anne Ymbjørg
Floeng, UM Lill Margrethe Eiken
Hanssen. Bak: Storrepresentant Eldbjørg Margareth Frøshaug, Skattmester Lene Nybakken, CM Oddrun
Korsvik Kure, Kapellan Tove Granli
og Sekretær Henni Østby.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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Nevnder og komiteer i Loge nr. 62 Håkon Håkonsson 2019-2021
Valgte nevnder
Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon, §10-1
Storrepr. Per Chr. Frøshaug Leder
Eks OM Vidar Kjærheim
Br.
Svein Arne Hellerud
Br.
Einar Sunde
Br.
Per Erling Fladberg
Br.
Ståle Frøshaug
Varamedlem:
Eks. OM Per-Olav Eek
Nominasjonsnevnd, §10-2
Fung
Eks OM Knut Arne Bodal Leder
Eks OM Per Chr. Frøshaug
Br.
Einar Sunde
Br.
Terje Ekhaugen
Br.
Nils Henrik Olsson
Varamedlem:
Eks OM Kåre Mons Bye

Finansnevnd, §10-3
Br.
Odd Karsten Buraas Leder
Br.
Ståle Frøshaug
Br.
Olav Burås
Varamedlem:
Br.
Per Henrik Westby
Revisjonsnevnd, §10-6
Br.
Halvor Kure Leder
Br.
Asle Kristian Halvorsen
Br.
Finn Hunstad

Utnevnte nevnder
I h.h.t. Kap 11 i Lov for loger

Nevnd for utadvendt arbeid,
§11-1 og Logens særlov
Br.
(Leder?)
Br.
Ernst Sjursen
Br.
Knut Wangberg
Br.
Odd Martin
Skarpholt
Br.
Jan Kjell Høglund
Br.
Nils Henrik Olsson
Br.
Terje Ekhaugen
Br.
Helge Rindal
Br.
Hans Petter L.
Ringstad
Nevnd for omsorg, §11-2
Fung
Eks OM Knut Arne Bodal Leder
Eks OM Johan Hvalshagen
Eks OM Harald Rømuld
Br.
Øyvind Ladim
Br.
Arne Henning Sørby
Br.
Dag Reiakvam

Nevnd for anskaffelser, §11-3
Br.
André V. Dagsland Leder
Br.
Trond Skjeltorp
Br.
Øyvind Ladim

Privatnevnd, §11-5
Br. UM Øyvind Hanssen Visevert
Kjell Kristiansen, UM ass.
Br.
Br.
Leder lag 1. Finn Lunde
Leder lag 2. Hans Petter Ringstad
Leder lag 3. Utnevnes senere
Leder lag 4. Ståle Frøshaug

Gradsnevnd, §11-7, (med ref. §5-7)
OM.
Svein Oshaug Leder
Storrepr. Per Chr. Frøshaug
Fung
Eks OM Knut Arne Bodal
UM
Øyvind Hanssen
Sekr.
John-Cato Eknes
Skm.
Bjørnar Andreassen
CM
Espen A. Volden
Kap.
Borger Larsen

Redaksjonskomite Nore-Nytt
Br. Christian Aleksander Kopperud
Herold Odd Nordgård

Undersøkelsesnevnd, §11-4, utgår!

Håkon Håkonssons
kollegium og medlemmer 2019–2021
i fullt arbeid i
logenes kollegierom

Fra venstre sitter: Kapellan Borger
Larsen, CM Espen Andreas Volden,
leder av Nevnd for anskaffelser André V. Dagsland, Storrepresentant
Per Christian Frøshaug, Herold Odd
Nordgård, Skattmester Bjørnar Andreassen og lengst til høyre sitter
OM Svein Oshaug.

hjelp dine medmennesker der du kan
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JUBILANTER

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

Solveig Bergholtz
100 år

Loge Cecilia har denne høsten
en logesøster som fyller 100 år.
Vi ønsker Solveig til lykke med
dagen som var 23. oktober!
Nore-Nytt besøkte søster Solveig
tidlig i oktober. Det er første gang
vi i Loge 31 Cecilia har en søster
som fyller 100 år.
Søster Solveig bor nå i en koselig
leilighet i Smedgaten i Mysen.
Hun er nabo til søster Sol Johansen, og det ordnet seg slik at Sol
også ble med i praten rundt kaffebordet.
Jubilanten husker godt, og vi fikk
bli med på en «reise» i hennes
lange og begivenhetsrike liv: Fra
hun satt på farens fang og spilte
husorgel mens han tråkket pedaler, til hun reiste seg fra bordet og
spilte for oss to. Det ble en opplevelse av de sjeldne.
Solveig er født 23.oktober i 1919 i
Rakkestad. Pikenavnet var Murås. De bodde i en villa i 9 år, men
etter ønske fra moren kjøpte de
en gård og flyttet dit. Faren var
murmester og mye borte på arbeid, så det meste av arbeidet på
gården falt på den energiske moren hennes. Med 8 kuer i fjøset og
3 hester på stallen var det alltid
nok å gjøre. De hadde gårdsgutt i
onnene og innejente hele året.
Solveig husker det som gode
barndomsår.
Hele familien var glade i musikk.
Faren og den 7 år eldre broren
spilte flere instrumenter. Faren
forstod snart at Solveig også var
glad i å spille, så i 1926 ble det
kjøpt piano til henne. 15 år gammel fikk hun være med broren sin
og spille i et orkester som ble kalt
The Dancing Fox. Seks musikkglade menn og Solveig spilte etter
hvert på store arrangementer i
Oslo, på «Håndverkeren» og i
«Det Militære Samfunn». Hun
var trygg i den store byen. Broren
var alltid med. Dette pågikk helt
til krigen begynte i Norge.
Solveig tok Handelsskole og fikk

Tenk så heldige vi var som hadde
to så flinke musikkansvarlige i
vår Loge!
I tillegg til å spille på logemøter
har søster Solveig traktert flygelet
på mange av Søstertreffs møter,
alltid villig til å by på sitt spill.
«Musikken har vært en livsstil for
meg!» sier hun glad. «Med mye
ansvar hjemme, og etter hvert yrkesaktiv også, ble det liten tid til
andre arbeidsoppgaver for logen
min. Det ble musikken jeg gav til
dere.»
Solveig har 2 sønner, 4 barnebarn
og 8 oldebarn. Hun forteller at de
musikalske genene nok har gått i
arv i familien. Både barn, barnebarn og oldebarn er utøvende
musikere på fritiden. Med en omsorgsfull familie får hun ofte besøk og hyggelige telefoner, gleder
i en rolig hverdag. På hundreårsdagen blir det feiring i leiligheten
hennes.
Søster Sol avslutter vårt besøk
med å spørre fødselsdagsbarnet
om hvordan hun tenker om det å
bli 100 år? Svaret kommer lunt og
fredelig: «Naturlig at det er som
det er. Jeg har det så bra slik det
er. Bena mine er ikke så sterke
lenger, og det merker jeg godt.

jobb på Rakkestad Sag og Høvleri.
Hun giftet seg i 1942 med Karl
Henning Bergholtz. De fikk to
gutter. Til Mysen flyttet de i 1950.
Mannen hennes var maskinist og
alltid i utenriksfart, så det ble Solveig som hadde hovedansvaret
for barn og hjem med stort hus og
hage.
Hun fikk etter hvert gode venninner i Mysen, og noen av dem
var med i Loge nr. 31 Cecilia. Solveig ble innviet i 1975 med søster
Regine Norling som fadder. «Logelivet kom til å bety mye for
meg. Løftet er fordringsfullt. Vi
lover å være så bra som mulig.
Antrekket skaper ro og høytid. Vi
må ikke røre ved ritualene,» sier
søster Solveig alvorlig. Hun har
også vært medlem i Leir nr. 2
Borg i mange år. Hun ble tildelt
40 års Veteranjuvel i 2015. Embeder i Loge Cecilia har vært Organist i perioden 1993-95. Når Organist Solveig Gundelsby ikke
var tilstede på møter, var det søster Solveig som hver gang tok
plass i musikkrommet. Denne
ordningen varte i mange år, og vi
eldre søstre husker det var en stor
glede å lytte til musikken hennes.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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Det som ikke er bra, forsøker jeg
å glemme. Jeg trives godt her i
leiligheten min.» Dermed reiser
hun seg og setter seg til pianoet
og spiller for oss. For en DAME!
Tenk for en søster vi har i Solveig
Bergholtz! Vi er imponerte og ydmyke over den «reisen» vi fikk
være med på. Vi takker for oss
og for det vi fikk oppleve denne
dagen.
Sol og Rigmor

90 års jubilanten
Randi Arnesen

12. september fylte søster Randi
Arnesen 90 år. På formiddagen
fikk hun besøk av søster Oddrun
Kure som kom med vakre logeblomster og varme hilsner fra
loge Cecilia. Senere på dagen feiret Randi sin store dag sammen
med familien. «Det er så godt å
ha barn, barnebarn og oldebarn i
nærmiljøet mitt. Jeg har vært mye
syk det siste året, og de stiller
opp, viser meg omsorg og oppmerksomhet til alle tider!» sier jubilanten til meg som har kommet
på besøk for Nore-Nytt.
Søster Randi Arnesen ble tatt opp
i Loge nr. 31 Cecilia 11.mai 1987
med søster Guro Lie som fadder.
Hun ble tildelt 25 års Veteranjuvel i mai 2012. Hun har vært Venstre ass. hos OM en periode og
med i kollegiet som Sekretær i
1993-95.
Hun var gift med bror Dagfinn
Arnesen i 56 år. Fellesskapet de
hadde i Odd Fellow Ordenen var
viktig for begge to. Randi forteller at søster Guro var øverste leder for Rebekkasøstrene i Norge,
og det medførte mye reisevirksomhet. Når Randi lurte på noe,
var det bare å spørre Dagfinn.
Han var spesielt interessert i logenes og Ordenens historie både
lokalt og internasjonalt. Han satt
inne med mye kunnskap, og Randi fikk svar på alle sine hvorfor.
«Til å begynne med tenkte jeg at
logen er bare glede, men etter
hvert erfarte jeg at logen er plikt.
Jeg gjorde min plikt, og fant at logen er bare glede. Men så er det
jo sånn da, når sykdom kommer,
blir dette med å tjene logen og ut-

føre sine plikter mange ganger
vanskelig. Men jeg har på en
måte greid det ved å møte så ofte
som mulig. Det er godt å tilhøre
et fellesskap. Det er godt å være
sammen! Og jeg savner møtene i
loge Cecilia.»
Vi som er med i Søstertreff vet at
søster Randi har vært et meget
aktivt medlem. Hun har vært
med flere år i styret. Musikk og
sang har alltid betydd mye for
Randi, så hun ble etterhvert musikkansvarlig på treffene våre.
Det er mange damer som varmer
seg i hatter Randi har strikket og
tovet, fått i gave eller handlet på
Julemessen vår. Hun har bidratt
med mange gjenstander på salgsbordene.
Randi er glad i litteratur, liker
godt å lese. Nå blir det helst romaner og gjerne historiske. Hun
har lært seg å ta opp programmer
på TV, så kan hun se dem når det
passer henne.
Jeg sitter sammen med en søster
som har erfart hva alvorlig sykdom medfører og som har fått en
hverdag som ikke er enkel å forholde seg til. Men det klarer hun
med imponerende styrke og innsats. Hun avslutter vår samtale
med å utrykke en takk til alle
som bidrar på møtene med ritualer, spill, seremonier, sang og musikk. «Jeg takker for alle minneverdige opplevelser jeg har fått ta

del i.»
Jeg takker for deilig kaffe og
bursdagskringle og får en god
klem før jeg går.
Rigmor Løes

Ida Ankjer Lind 90 år

Den 13/12-1929 ble søster Ida
født i Gentofte på Sjælland som
nummer fire og første jente i en
søskenflokken på etter hvert fem.
Faren var elektriker med egen
butikk, mor hjalp til i butikken da
barna ble store. Ida ville bli frisør
og startet i lære som 15 åring.
Hun hadde to venninner som
reiste til England, men Ida turte
ikke det p.g.a. språket. Men hun
hadde kjente som hadde vært i
Norge og der var det visst fint.
Ida tok sjansen og reiste til Norge
og etter få dager i Oslo møtte hun

hjelp dine medmennesker der du kan
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Frank Lind som senere ble hennes kjære ektemann i over 60 år.
Den første tiden som nygift bodde de på Nesodden i en kummerlig leilighet, senere flyttet de til
Tosebygda og der bodde de mens
huset i General Ruges vei 12 ble
bygd. Nå har det blitt over 50 år
som Mysenboer i den koselige
villaen med nydelig utsikt. Ida og
Frank fikk tre barn, Erik bosatt i
Fredrikstad, Marianne i Stavanger og Christian på Mysen. Alle er
flinke til å tenke på sin mor og
besøker henne jevnlig. Barnebarn
og oldebarn har det også blitt. Eldresenteret på Mysen ble Idas arbeidsplass som frisør i 15 år, en
kjempekoselig jobb som hun selv
sier. Brodering og lesing har vært
hennes store interesser, vakre
broderier preger hjemmet. I
mange år hadde de hytte i Sverige, det var et fint sted for å slappe av.
Frank begynte først i logen, senere ble det Idas tur. Hun ble innviet den 14/12-1970. Kari Skadsheim er Idas fadder og de har i
alle år hatt et veldig nært vennskap. Ida trivdes veldig godt som
logesøster og ser tilbake på
mange rike år i vår loge. Helsen
er dessverre ikke lenger god nok
til at hun kan delta på våre møter.
Det var et hardt slag for henne da
Frank døde brått og uventet den
22/2 i år, livet må gå videre, men
noen dager føles ekstra tunge. Da
er det godt når noen stikker innom på en liten visitt.
Måtte dagene som kommer bli
gode.
Gratulerer hjerteligst med 90 års
dagen den 13/12 på selve Luciadagen!
Anne-Kristine Løken

batteriet og familien flyttet til
Havnås. De første årene bodde
de på gården Øvre Lier og deretter i militærboligene på Havnås.
I 1975 kjøpte de hovedhuset på
Vandug gård og de brukte 2 år på
å pusse opp dette.
I 2002 flyttet de inn i ny leilighet i
Gangnæsgården.
I 1971 begynte Turid å arbeide
hos Nordli på Krogstadfossen og

deretter ble det Nordli i Oslo. Etter noen år begynte hun på arkitektkontor i Oslo hvor hun arbeidet til hun ble pensjonist i 2013.
Familien bodde også i tiden 198283 i Midtøsten hvor Bård hadde
jobb.
Turid ble enke i 2008.
Turid har 3 barn og 3 barnebarn.
Etter at hun sluttet å jobbe har
hun anskaffet seg katten Martell
som hun har mye glede av.
Hun har i alle år likt å reise både i
inn og utland. De siste årene har
ikke kroppen spilt helt på lag, så
det har ikke blitt så mye reising.
Hun stiller opp med transport
når noen trenger det og er en veldig sosial person.
Grete Korterud er Turids fadder
og hun ble opptatt i logen 25/11988.
Hun fikk 25 års veteranjuvel
28/3-2013.
Hun har hatt mange verv i logen
og ikke minst har hun sittet i styret for Nore i hele 14 år.
May Sørby

Turid Mohrsen 80 år

Turid ble født 15/7-39 i Steinkjær.
Hun bodde på Overhalla til hun
hadde fullført skole og fått seg
jobb.
Hun traff Bård Mohrsen i 1960 og
de giftet seg og flyttet til Ørlandet der Bård hadde sitt arbeide i
det militære og Turid fikk jobb i
offisermessa.
I 1963 ble Bård overført til Nike-

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Johan Hvalshagen 80 år

Johan ble født 22. juni 1939 på
Gran, Hadeland.
Etter realskoleeksamen i 1956, begynte ved NSB på Østbanestasjonen i Oslo.
Målet var å bli telegrafist og
etterhvert stasjonsmester på
Gran, – en gang i fremtiden.
I 1959 startet 1ste-gangstjenesten
i Luftforsvaret i Nord-Norge, 14
mndr. Ved radarstasjonen Kautokeino. En tid jeg ikke ville unnvært. Jeg søkte meg dit.
Etter militærtjenesten, ga jeg opp
tanken om å bli stasjonsmester.
Jeg innså at det lerretet var langt
å bleke, og jeg var lei av skiftarbeidet og dårlig lønn.
I 1961 begynte jeg i Teknisk Forlag AS, et ikke alt for stort firma
på Uranienborg i Oslo. Først som
lagermann og sjåfør, lagersjef og
senere som selger av undervisningsmateriell.
1964 traff jeg min Ragnhild på en
av mine jobbreiser i Trøndelag. Vi
giftet oss i 1966. Sammen har vi 3
herlige barn.
I 1968 begynte jeg i det Volvo-selskapet som den gang het Bolinders Norske, som transportleder,
Bolinders Norske hadde ansvar
for Volvo’s anleggsmaskiner,
skogs- og landbruks maskiner.
Volvo Penta båtmotorer- jeg gikk
senere over til salgsavdelingen,
først som selger i Oslo-området,

ca 2år, senere som salgssjef, en
stilling jeg hadde i 35 år.
I 1975 flyttet vi til Spydeberg, et
sted som vi trodde, og fortsatt
mener er et bra sted å vokse opp
for barna, og ikke alt for langt til
jobben min på Kolbotn hvor hele
Volvo organisasjonen var i ferd
med å bygge sitt nye hovedkvarter i Norge.
En ivrig Odd Fellow-bror i NordNorge overbeviste meg om at
Odd Fellow måtte være noe for
meg. Jeg ble tatt opp i ordenen i
november 1988.
I logen har jeg 4 år som CM’s
venstreassistent, 2 år som kasse-

rer, 2 år som UM, OM og Eks
OM.
Jeg har også vært med i Leiren i
mange år, men har av flere grunner funnet at det er Loge som gir
meg mest.
Før jeg ble tatt opp i OF, ble jeg
fortalt at Logen var et godt sted å
være, et sted å finne ro og få tankene bort fra det hverdagslige og
trivielle. Og, – ikke minst, treffe
nye mennesker og vennskap.
Det har holdt stikk.
I alle år som ansatt i Volvo, innebar jobben min mye reising. Det
gikk litt utover familieliv, og tid
til så mange hobbier ble det ikke.
I de senere år har en veteranbil
og miljøet rundt den, vært en
hyggelig adspredelse både for
meg og min fru.
Min eldste datters hytteprosjekt
på Lynga på Hadeland, har også
bidratt til at jeg har hatt nok å
pusle med av praktiske ting.
Men den største gleden i livet er
barn, ikke minst barnebarn. 4 av
barnebarna bor i Spydeberg, og
foreldrene har nesten daglig bruk
for oss besteforeldre i barnepass/henting etc.
Jeg har passert 80-årsmerket,
men har problemer med å innse
at jeg er en gammel mann, og håper at legemet fortsatt vil fungere
slik at jeg kan få livskvalitet, og
livslyst noen år til.

Ikke en spurv til jorden ❤
Ikke en spurv til jorden,
uten at Gud er med.
Ikke en sjel mot døden,
uten hans kjærlighet !
Ikke en blomst er visnet,
ikke en tåre falt
uten at Gud vet om det,
han som er overalt.

OPPDRA DE FORELDRELØSE
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Nye søstre

Elin Elisabeth
Brataas ble
opptatt i vår
Loge 14. oktober. Hun ble
født 22.03.1948
på Bærum sykehus.
Gift med Jens,
to voksne barn, Hans og Ingrid.
Elin vokste opp på Bekkelagshøgda i Oslo og hadde en god og
trygg barndom.
Utdannet seg til sykepleier på
Røde Kors Sykepleieskole i Lørenskog.
Bodde på internat tilsluttet skolen/sykehuset så elevene ble en
godt sammensveiset gruppe som
spilte og sang mye på fritida.
Målet var å bli barnesykepleier.
Jobbet 10 år på Rikshospitalets
Barneklinikk og tok videreutdanning der.
Jobbet 1 1/2 år i London, England
på The Hospital for sick Children.
Traff en bondemann/student fra
Båstad på felles-interessen Folkedans.
Tok helsesøsterutdanning og jobbet bl.a på Bøler i Oslo, som avdelingssykepleier på Trøgstadheimen og som helsesøster i henholdsvis Trøgstad, Mysen og
Hobøl.
Er nå pensjonist.
Interesser er sang (47 år i sangkor) og Home Start for å hjelpe
familier i en stresset hverdag.
Jeg er glad Elin blir med i Loge 31

Cecilia og tror hun vil trives og
bli en god logesøster.
Velkommen!
Marit Natrud
fadder
Hanne Aksberg Krogh,
født 27.06.58,
ble innviet i
vår loge
14.10.2019.
Hun vokste
opp i Bø i Vesterålen i Nordland. Hanne
har ei søster som er 13 år eldre,
hun opplever derfor at hun har
vokst opp som enebarn.
Hanne har vokst opp med høye
fjell og dype fjorder, hun beskriver seg selv som den naturen hun
har vokst opp i.
Hanne flyttet til Skiptvet nov
1986, etter først å ha hatt en gjesteopptreden i perioden fra sept
1978 til februar 1980. Hun flyttet
til Trøgstad i 2001.
Hanne har tre voksne barn og ett
barnebarn som hun setter stor
pris på.
Hanne har jobbet på arbeidskontor og NAV i til sammen 22 år. Begynte deretter å jobbe i JobLearn,
nesten 10 år. JobLearn er en tiltaksleverandør til NAV. Har nettopp
nå begynt i Fretex med de samme
arbeidsoppgavene.
Hanne er gift med Håkon og bor
nå i Trøgstad, på en gård ved
Hemnessjøen. Hun er ei sosial
dame som har mange venner som
du liker å omgås med. Hun er

glad i blomster, liker å plante og
grave i jorden, liker håndarbeid,
strikking og hardangersøm. Hanne er glad i motorsport, har tidligere kjørt motorsykkel, er nå
kartleser for sin mann når de deltar i rally. Er også gjerne publikum/funksjonær på andre motorsportarrangement. Er også tidtaker når det er World Cup i Kvitfjell. Hanne storkoser seg når
hun kan kjøre rundt i parets nyinnkjøpte cabriolet. Hun er glad i
å feriere på sjøen og glad i å
krepse på gården, samt å fiske
makrell.
Hanne søker nå logen da hun
opplever en god atmosfære og at
rommet er fylt av vennlighet,
samt en sjelero med de ritualene
som foregår i logesalen.
Som fadder ser jeg frem til å følge
Hanne videre og håper hun vil
trives og får mange år i vår loge.
Gerd-Helen Karlsrud
fadder

NORE-NYTT på nett:

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

Gå inn på www.oddfellow.no. Trykk
på "Her finnes vi". Trykk deretter på
"Loger". Trykk så på "velg sted" i menyen i midten og bla deg ned til "Mysen". Velg "Håkon Håkonsson" og
klikk så på "Loge info". I menyen til
høyre kan du nå velge "Nore-Nytt".

Logenes nevnder for Omsorg

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

Loge Cecilia – Nevnden for 2019 – 2021 er:
Nuttall, Ellen Ingrid Harr Leder Tlf. 92835847
Krugerud, Ingunn Dårflot Medl. Tlf. 91141088
Løken, Anne-Kristine
Medl. Tlf. 41429263
Løes, Rigmor
Medl. Tlf. 97980536
Lindegaard, Astrid Margrethe Medl. Tlf. 97096116
Sørby, May Hildegunn
Medl. Tlf. 91730160
Stenshol, Inger
Medl. Tlf. 91396563
Natrud, Marit
Medl. Tlf. 93293367

Loge Håkon Håkonsson – Nevnden for 2019–21 er:
Fung Eks OM Knut Arne Bodal Leder 907 51 929
Eks OM
Johan Hvalshagen
913 77 208
Eks OM
Harald Rømuld
951 42 849
Br.
Øyvind Ladim
907 54 452
Br.
Arne Henning Sørby
922 56 249
Br.
Dag Reiakvam
952 00 502

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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Nye brødre

Den 23. mai ble det ble
gjennomført en verdig og fin
innvielse i vår Loge. To nye
Brødre ble innviet i
Troskapsgraden. Det var Bror
Driss Olav Pedersen (foran til
venstre) og Bror Frank Olsen.
Stolte faddere var hhv Roar
Hanson og Ståle Frøshaug. Til
brodermåltidet var det dekket
langbord og det ble servert en
nydelig kyllingsuppe.
Overmester Knut Arne Bodal
holdt tale til de nye brødrene,
deretter fulgte taler av faddere
samt av Storrepresentant. Til slutt
takket Bror Terje Ekhaugen for
maten, hvoretter alle trakk over i
salongen for kaffe og bløtkake.
Odd Nordgård

Ny bror

Per Dagfinn Wolden ble innviet i
vår loge den 5. september 2019.
Han ble født 9. august 1951 i
trøndelagsbygda Orkdal. Han
utdannet seg som agronom, men
takket nei til å overta
slektsgården, Megården. Per
Dagfinn valgte i stedet å vie 40 år
av sin yrkesaktive karriere til
journalistikken. Etter
journalistutdanningen ved Norsk
Journalisthøgskole i Oslo i 1983,
gikk veien videre til både
dagspresse og fagtidsskrifter.
Han er fortsatt yrkesaktiv som
redaktør og journalist i
Forlagshuset Bjørgu AS på
Sofiemyr i Oppegård, hvor hans
oppgaver er informasjon-, og
repotasjevirksomhet som er
målrettet mot anleggs- og
transportnæringen.
Per Dagfinn er også utdannet
barnevernspedagog. Det har nok
sin bakgrunn i at han er opptatt
av menneskers ve og vel, først og
fremst barn og unges oppvekstog levekår.
Han bor på Knapstad med
samboer Bjørg. Per Dagfinn har
to voksne barn, Andreas og
Emilie, samt bonusbarna Cecilie

Den smilende nye bror og hans fadder Kåre Mons Bye og OM Svein Oshaug.
og Stian og barnebarn.
Han ser nå frem til vennskap,
gode livsverdier og personlig
utvikling i Odd Fellow Ordenen.
Jeg tror og håper at han vil finne

seg til rette og ønsker Per
Dagfinn hjertelig velkommen til
Loge 62 Håkon Håkonsson.
Kåre Mons Bye, fadder

hjelp dine medmennesker der du kan
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God jul ønskes
alle våre logebrødre og logesøstre!

Hilsen fra Nore-Nyttredaksjonen

Kom gjerne med tips og råd, og aller helst med egne bilder, innlegg og artikler.
Hva som helst egentlig. Både ting innenfra og utenfor huset.
Nore-Nytt blir aller best med samarbeid -:)
Frist for levering av stoff til Nore-Nytt nr. 1-2020 er 5. mai.
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