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Fra de fire stoler:
L E D E R

Jeg tenner mitt lys i søsterskapets ånd
under stjernenes vrimmel:
for Vennskap knyttet med de sterkeste bånd,
for klarhet mot den høyeste himmel.
Jeg tenner mitt lys som et lite symbol:
for alle som her er til stede.
Ja, la det skinne som en liten sol,
som første ring i vår kjede.
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Jeg tenner mitt lys for alle her til stede.
Jeg tenner mitt lys for Kjærlighet og glede.
La det lyse til pakt for det store bud
som kom på Sinai fjell, fra vår store Gud:
Du skal elske din neste som du elsker deg selv
hvorhen du er under Himmelens hvelv.
Jeg tenner mitt lys for det andre kjedeledds lykke
som preger vårt symbol i Ordenens smykke.

Grafisk produksjon:
Svein Hellerud
Østfold Trykkeri AS

Innlegg i Nore-Nytt
Vennligst kontakt en i redaksjonskomiteen for levering av innlegg.
Manuskript skrevet på maskin, men
også håndskrevet manus mottas.
Helst ønsker vi at du sender innlegget som e-post eller vedlegg i en
e-post:
toril.natrud@gresvig.no
hakure@gmail.com

Jeg tenner mitt lys for Sannhetens ord.
La det skinne for alle som i troskap vil bære
sannhetens fane overalt på vår jord.
Jeg tenner mitt lys for det tredje ledd
som i Ordenens merke for Sannhet står.
Søstre og brødre, hold stien ren til siste bredd,
for sannhetens ord det aldri forgår.

Innhold:

Lysene: Vennskap, Kjærlighet og Sannhet er tent.
Mot julen og høytid våre tanker går.
Vi alle med budskapet om julen er kjent,
og det høyeste vesen i vårt sinn består.
La oss følge det budskap som den gang kom.
Det har grunnlagt vår sti mot det høye.
Ja, alle vi vet så mye godt derom
i ydmykhet og stillhet, vi vår nakke vil bøye.
Ukjent forfatter.

Disse versene ble lest fra de fire stolene i Loge
nr. 31 CECILIA på julemøtet i 2002.

Redaksjonskomiteen i Nore-Nytt ønsker
alle Odd Fellows en fredfylt og god jul.
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JUBILANTER høsten 2011:
02.12.1921 Randi Lund Jacobsen
05.12.1936 Rigmor Løes
08.12.1936 Anne-Lise Foss
24.12.1931 Kari Ymbjørg Tallaksrud
28.12.1926 Randi Karlsrud
VÅR 2012:
05.01.1962
28.01.1942
26.02.1942
27.04.1962
16.05.1937
10.06.1942

Eileen Rådahl Baastad
Gretha Evelyn Buraas
Anne Jorun Elvestad
Bodil Irene Torp Huse
Liv Berit Johansen
Lena Utsigt Karlsen

S E K R E T Æ R E N S

S PA L T E

VETERANJUVELTILDELING:

90 år
75 år
75 år
80 år
85 år

Innviet

Tildeling

40 år Ingrid Bakkene
24.01.1972 13.02.2012
25 år Rigmor Synnøve Løes 11.05.1987 14.05.2012
25 år Randi Elisabeth Arnesen 11.05.1987 14.05.2012
NYE SØSTRE:

Innviet
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011

Guri Karen Witsø
Lill Ann Forsdahl
Kari Aasgård

50 år
70 år
70 år
50 år
75 år
70 år

Vi gratulerer!

S E K R E T Æ R E N S S PA L T E

Nye Brødre høst 2011
15. sept.: Roald Kvamme,
fadder Guttorm Kristian Halvorsrud,
Loge nr. 100 Olav Haraldsson, Sarpsborg
15. sept.: Hans Martin Forberg,
fadder Karl Johan Øvrebø
27. okt.: Tore Bjørseth Seim,
fadder Karl Johan Øvrebø

29. sept.:
Kjell Wilhelmsen
Terje Borgersen
Aasmund Wageli
Kjell Jan Høglund

Den Edle Kjærlighets Grad
Den Edle Kjærlighets Grad
Den Edle Kjærlighets Grad
Den Edle Kjærlighets Grad

14. nov.:
Jan-Egil Skaug Isaksen Den Høye Sannhets Grad,
tildelt i Loge 30 Grimkell,
Sarpsborg.

Gradtildelinger høst 2011
01. sept.:
Espen Ivar Tveten
Den Høye Sannhets Grad
Vidar Strande
Den Høye Sannhets Grad
Per Olaf Kristiansen
Den Høye Sannhets Grad
Trond Skjeltorp
Den Høye Sannhets Grad

Jubilanter våren 2012
14. mai Øyvind Ladim

Vi gratulerer!

70 år

Helsesøstrene i Norge er 100 år

Helsestasjonene er svært takknemlige for gavene som de har fått fra oss de siste årene til jul.
Det ble en hyggelig og opplysende stund. Vi
fikk et godt inntrykk av alt det fine arbeidet
som helsestasjonene gjør.
Gunvor

9. oktober i år feiret Helsesøstrene i Norge 100
års jubileum. Vår OM fikk innbydelse til en enkel sammenkomst ved Trøgstad helsestasjon.
Hun var forhindret i å møte og ba undertegnede overta.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Nye 25-års Veteraner i Loge nr. 31 Cecilia
En solfylt, varm vårdag den
09.05. kunne søstrene i Loge nr.
31 Cecilia glede seg over tildelingen av Ordenens 25-års Veteranjuvel til 3 av våre søstre:
Str.Eks OM Gunvor Egeberg,
Tove Berit Ekman og Frøydis
Lundesgaard Alvim. Seremonien
inne i logesalen ble dyktig ledet
av str. Storrepresentant Lena Utsigt Karlsen. Søstrenes logevita
vitnet om at alle 3 har bidratt rikt
i logens indre liv. Gjestende søstre denne kvelden var str. Eks
Rådsmarsjall Eva Røstad, tre søstre fra Loge nr. 63 Sinceritas og en
søster fra Loge nr. 49 Ad Astra.

Det påfølgende søstermåltid ble
som alltid sikkert og elegant ledet
av str. UM Ellen Harr Nuttall.
Hennes festkomitè denne aftenen
hadde pyntet bordet vakkert med
vårens sarte grønnrosa farger.
Menyen bestod av røkt hamburgerrygg servert med krydret bearnaise-sauce, frisk salat og kokte
poteter. Tillaget av to av brødrelogens matglade herrer som alltid
stiller opp for oss. Vakkert servert
og nydelig tillaget mat. Fra sangheftet hadde str.UM valgt: “Vel
møtt du søster kjære.” Str. OM
Reidun Lie Larsen hilste til søstrene og gratulerte de nye Veteranene. Hun takket dem for trofast
medlemskap. En synlig hilsen i
form av en bukett med tre rosa

I sofaen: Lena Utsigt Karlsen som
sto for utdelingen av juvelene.

De stråler omkapp med sola: Gunvor, Frøydis og Tove etter å ha mottatt sine
25-års Veteranjuveler.
nelliker ble overrakt hver enkelt
med håp om at alle tre måtte få
mange gode logeår fremover. Alterblomstene overrakte str. OM
til str. Storrepresentant Lena Utsigt Karlsen.

Str.Frøydis Lundesgaard Alvim
takket sin fadder str. Eks OM Solveig Hunstad for at hun og avdøde str. Eks OM Gudrun Iversen i
sin tid tok initiativ til å invitere
henne med inn i Odd Fellow Ordenen. En invitasjon hun aldri
har angret på at hun tok imot.
Også fordi hennes fadder str.
Solveig er hennes venninne på
det personlige plan. Sammen hilste de 3 nye Veteranene søstrene i
Loge nr. 31 Cecilia for varm støtte, samhold og glede. Str.Eks OM
Solveig Hunstad hilste først sitt
fadderbarn og dernest de andre
to. Hun takket også for maten og
rettet en varm takk til str. UM og
hennes stab ved søstermåltidet.
Måltidet ble avsluttet med sangen: “Troskapsbånd” hvor siste
vers lyder:

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
skal ei bare være ord.
Skal de bli noe annet
må de leves her på jord.

Str.UM hadde invitert Benedicte
Gundelsby til å underholde oss
med sang og musikk. Med sin
vakre sopranstemme bergtok hun
oss alle. Først en sang til den
tilbakelagte vinter og et vinterlys
hun elsket. Deretter “Dance all
night” og “Away from You”. Til
sist ba hun oss reise oss, ta hverandre i hendene for å minne
hverandre på hvor godt det er å
ha noen å kunne vandre hånd i

Benedicte Gundelsby underholdt på
ettermøtet med vakker sang.

hjelp dine medmennesker der du kan
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hånd med gjennom livet. Sangen
hun knyttet til dette var en klar
påminnelse om nettopp dette.
En varm applaus fra takknemlige
Ceciliasøstre avsluttet innslaget.

Deretter ble det servert marsipankake og kaffe i salongen. En ny
stor logekveld gikk mot sin avslutning.
Unni Gangnæs

På besøk hos en 25
års Veteran

I etterkant av 25 års Veteranjuvelutdelingen besøkte undertegnede
søster Gunvor Egeberg.
Hun og mannen Sverre har nettopp flyttet inn i ny leilighet på
Skjønhaug i Trøgstad hvor de trives godt.
«Det har blitt mye flytting på
meg», sier hun,» og jeg har derfor
blitt kalt Uroligkråka».
Fra Hamar til Oslo hvor hun etter
endt skolegang jobbet på Hyrekontoret. I 1951 giftet hun seg og
flyttet til Stavanger. Der ble datteren født og etter tre år gikk turen
til Bergen hvor sønnen ble født.
Hun var da hjemme med barna.
Det ble et godt fellesskap med
andre hjemmeværende og et
vennskap som blir dyrket ennå.
Så var det på tide å komme seg i
jobb igjen. Det ble først en kontorjobb og deretter disponentjobb
i et engrosfirma.
Etter fjorten år i Bergen ble det atter flytting, da til Bærum hvor de
fikk leid et hus, med noe av leia i
barnepass på dagtid.
Da ble det litt regnskapsføring
for noen små firmaer og kveldsjobb på sykehjemmet på Jar. De
to årene hun jobbet der var noe
av det mest givende hun har
vært med på. Grunnet manglende utdannelse ble det slutt. De
hadde ikke bruk for husmødre
lenger!
Etterhvert fant Gunvor og mor til
barnet hun passet at de ville
finne på noe. Hva med å starte en
butikk? Da kunne de jobbe halve
dagen hver! De kjøpte et nedlagt
bakeri og etter oppussing så

startet de en matvarebutikk.
I en reportage i Alle Kvinner nr.
8, 17. februar 1976 stod det: «De
steker enkemannens ribbe og åpner fiskebolleboksene for gamlemor. Hos Egeberg & Granerud i
Sweigaardsgate i Oslo, er det
trangt om plassen, men hjerterom
er det nok av. Mottoet er: Vi er
glade i kundene våre, derfor hjelper vi dem! Så enkelt kan det sies
– så godt kan det gjøres.»
Det var en sosial og rik tid, minnes Gunvor. I 10 år drev hun denne trivelige og sosiale geskjeften.
I løpet av denne tiden flyttet hun
til Skedsmo.
De siste 15 årene av sin arbeidstid jobbet hun som sekretær i
Jordforsk på Ås. Her fikk hun
kjennskap til logen gjennom en
kollega som bodde like ved.
Etterhvert ble hun opptatt som
medlem i Loge Scinceritas i Lillestrøm, med svigerinne Gunhild
Stensby som sin fadder.
Da hun så flyttet til Båstad falt
det seg naturlig å flytte over til
Loge Cecilia. «Logen er noe av
det største som har hendt meg»,
sier hun. «Jeg har blitt kjent med
så mange gode, omtenksomme
søstre. Etikken tiltaler meg og jeg
liker å jobbe med det jeg er engasjert i. Det er et privigelium å få
være med. Innholdet på møtene
er det vesentligste og ordene gjør
noe med en. Det er så mye i vårt
samfunn som glir ut, men her
holder vi på ritualene.»
«På Veteranjuvelutdelingen var
det ekstra hyggelig å få besøk av
søstre ifra Moderlogen min,» sier
hun takknemlig.
«Og det fløy mange gode minner
gjennom hodet mitt denne kvelden.»

Vita:
Innnviet i Loge nr. 63 Sinceritas
19.04.1986
Den H. S. Grad
15.11.1988
Overgang til Loge 31 Cecilia
11.05.1992
Embeder i vår Loge:
OM h. ass.
1995 – 1997
Kass.
1997 – 1999
Skattmester 1999 – 2001
UM
2005 – 2007

OM
Eks. OM

Opptagelse i leir nr. 2 Borg
28.03.1998
Opphøyet i Barmhj. Grad
26.04.2000
Gunn Sandvig

Tove Berit Ekman

og jeg har et hyggelig treff uken
etter tildelingen av 25 års Veteranjuvel. Stemningen fra logekvelden ligger i oss, og det er en
takknemlig søster som forteller
litt om seg selv.
Str. Tove vokste opp på Slitu og
gikk på Tenor gamle skole, som
var to-delt den gangen.
Hun ønsket å komme raskt ut i
arbeidslivet, tok Framhaldskole
og Handelskole og fikk jobb som
vikar i bokholderiet på Askim Viking Gummivarefabrikk. Etter et
år ble hun fast ansatt og trivdes
godt. Dette var lenge før innemiljø, forurensning og luftkvalitet
var på banen. Tove forstod etter
hvert at hun trengte å finne et
nytt arbeidssted og var glad for å
begynne i Askim kommune. Her
arbeidet hun resten av sitt yrkesaktive liv.
Her traff hun også sin Gøsta. De
giftet seg, fikk en sønn og har et
bonusbarnebarn.
Da Gøsta Ekman ble ordfører i
Askim kommune, fulgte en travel
og morsom tid. Tove har aldri
selv vært aktiv i politikken, men
har fulgt med sin mann og opplevd mye interessant i den
sammenheng.
Tove var med i en studiering i
Askim der også Anne Kirsti Kristiansen var medlem. De ble med
tiden naboer og gode venner.
Anne Kirsti var med i Loge nr. 31
Cecilia i Mysen, og så fort hun
hadde fått sin 3. Grad anbefalte
hun Tove å bli Rebekkasøster.
10.02.1986 ble Tove Ekman innviet i vår loge, og hennes fadder
var selvsagt str. Anne Kirsti.
Str. Tove var aktiv de første
årene. Etter sin 3. Grad ble hun

oppdra de foreldreløse
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2007 – 2009
2009 – 2011

raskt valgt til embeder i logesalen:
1989-91 UM V ass.
1991-93 Kasserer
1993-95 Skattmester
Men så måtte hun ta en pause fra
logearbeidet. Helt siden ungdomstiden har str. Tove slitt med
sterke og langvarige migreneanfall. Det er årsaken til at det har
blitt fravær og passive perioder i
hennes logeliv. Heldigvis synes
det å være en bedring nå. Det siste året har hun vært på nesten
alle logemøtene. Hun prioriterer
selve møtet, men må ofte la ettermøtene være.

Det er mange ulike nemnder i logen, og i dette arbeidet har str.
Tove klart å yte en innsats. Hun
synes det er godt å vite at hun
har gitt noe tilbake gjennom disse
25 årene. Dessuten blir en bedre
kjent med mange av søstrene
gjennom felles oppgaver.
”Hvis jeg må flytte fra Indre Østfold, er jeg ikke sikker på om jeg
ville melde meg inn i en ny loge.
Men jeg ville bære med meg videre Ordenens idealer og ord –
alltid!
Ta alt i beste mening – Jeg vil så
gjerne være positiv, si positive
ting og tenke positive tanker i livet mitt. Da må jeg gjenta denne
setningen for meg selv.
Det er flest hverdager, og livet
mitt har ikke bare vært lett. Svarte dager blir lysere når jeg tenker
på gode søstervenner jeg har. De
er der. Jeg kan ta kontakt. De tar
kontakt.
Logen har gitt meg trygghet og
en tilhørighet i et fellesskap med
varme søstre. Jeg føler stor glede
over å få være mer med igjen.
Jeg tenker på tildelingen 9. mai,
på vandringen og alt som ble sagt
til oss tre. Det var så fint å være
meg. Det ble så fin en kveld. Jeg
er full av takknemlighet.”
Rigmor Løes
Den som ikke leter,
kan ikke finne;
Den som ikke våger,
kan ikke vinne.

25-års Veteran
Frøydis Lundesgaard Alvim

En solfylt forårsdag i april møtte
Nore-Nytts medarbeider str.
Frøydis Lundesgaard Alvim i
hennes vakre hjem for et intervju
i anledning 25-års Veteranjuveltildelingen som skulle finne sted
09.05.11.

Frøydis vokste opp på Nøtterøy,
men flyttet til Oslo da hun var 8
år. Der gikk hun folkeskolen på
Oppsal, 2 år realskole på Hartvig
Nissens skole og deretter Oslo
Handelsgymnas- og russ i 1967.
Etter endt gymnas var hun 1 år i
Sveits for å lære fransk. Vel
hjemme fristet jobb i reiselivet og
hun fikk stilling som trafikkasistent i Braathens SAFE i Oslo.

Frøydis giftet seg med sin Terje i
1972 og flyttet til Mysen. Så ble
det et drøyt år med pendling til
jobb i Oslo før hun fikk jobb som
sekretær i Viking Datatjeneste på
Viking i Askim. Men reiselivet
lokket igjen og høsten 1976 ble
hun avdelingsleder for Globus
Reisebyrå i Askim hvor hun slutte i 1999.
På den tiden var hennes mor blitt
syk og trengte omsorg for sin alders demens og fikk bo hjemme
hos sin datter og svigersønn.
En lett assistentjobb i ca 3 år hos
Reidun Bøhn på Slitu Naturmedisinske passet derfor bra før hun
begynte som salgssekretær i Kleshenger og Butikkutstyrs-agenturet til Berit og Bjørn Haug på
Nøtterøy. Et firma med røtter i
den landsdekkende Klæshengerfabrikken som Bjørns morfar i sin
tid drev på Mysen. Berit Lundesgaard Haug og Frøydis er kusiner, begge med røtter på Nøtterøy. Det ble pendling fra Mysen
til Nøtterøy i 5 år inntil en vond
hofte og operasjon i 2008 satte en
stopper for det aktive arbeidslivet.
Glad i utenlandsreiser og friluftsliv liker Frøydis å reise. Det er

bl.a blitt 10 ganger Inga-Laami
skirenn og 10 dame-fotturer i fjellet fra hytte til hytte.
Men det aller største i Frøydis sitt
liv sier hun var gleden ved å bli
mor til Anders født i 1980, Jon
Fredrik i 1983 og nå farmor til
Linnea på 2 år.

Siden Frøydis er enebarn, var det
en stor glede for henne å bli tatt
opp som logesøster og få være
med sin gode venninne Solveig
Hunstad som fadder til hennes
loge nr. 31 Cecilia. Innvielsen fant
sted den 28.04.1986
Fort fant hun seg til rette blant
søstrene i logen. Hun ble tildelt
oppgaver som hun fylte til alles
tilfredshet. Blant annet var hun
CM i to perioder. Hun er også
medlem i Leir Borg, men får ikke
tid til å møte så ofte hun kunne
ha ønsket.

Logevita:
Innviet i vår loge
28.04.1986
Den Høye Sannhets Grad
14.03.1988
CM v.ass.
1989-1991
Ytre Vakt
1993-1995
CM
1997-2001
Opptagelse i Leiren 27.10.1993
Opph. i Barmhjertighetens Grad
30.10.1996

Frøydis har også i beste forstand
etterkommet Ordenens gyldne leveregel om å ta vare på de foreldreløse. Hun har flere ganger stilt
seg til disposisjon som hjelpeverge for enslige mindreårige asylsøkere ved det statlige transittmottaket Mysebu.

Hvis hun skulle kunne ønske seg
noe av fornyelse på ettermøtene,
var det innslag av søstrene en
gang i blant når tiden tillater det.
Mange sitter inne med stoff som
kunne være interessant å lytte til.
Et annet ønske er å få se den nyanskaffede hjertestarteren
demonstrert eller vist frem.
Unni Gangnæs

VENNSKAP • KJÆRLIGHET • SANNHET
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Tanker fra Overmesterstolen, høsten 2011

Som logens avtroppende overmester har jeg behov for å takke
alle søstrene i loge 31 Cecilia!

men slutter søsterkjeden og synger vår kveldssang, fylles jeg av
varmt felleskap og nærhet. Engasjement, iver og god vilje fra dere
alle gir liv til logearbeidet og
uten det hadde ikke jeg kunnet
utføre min oppgave.

Vi har en svært aktiv loge med
120 medlemmer og ca 70 % frammøte i gjennomsnitt. Det er fantastisk å oppleve så mye god vilje
og innsats som kommer til uttrykk! Som overmester har jeg
fått innblikk i alt som rører seg i
logen, og det er ikke lite!

De nye flotte søstrene som er
knyttet til oss i vår søsterkjede, er
veldig velkomne, men vi har
også med sorg fulgt noen av våre
kjære søstre til graven.

Takk til alle nemnder, alle aktører
i spillene våre, alle i Nore BA, alle
som stiller opp til ekstraoppgaver

og dugnader, alle utnevnte og
valgte embedsmenn!

Vi har valgt å være i en organisasjon som jobber for Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet. Etter 22.
juli 2011 har vi i sommer fått oppleve hvor viktig det er hvilke
valg vi tar, hvilke konsekvenser
kjærlighet og samhold har for
hver enkelt av oss og for samfunnet vi bygger!

Alle smil og oppløftende innspill
har gledet meg, og når vi sam-

”Skaper vi menneskeverd – skaper vi fred!”
Tusen takk til dere alle
fra Reidun Lie Larsen

vært. Trofaste brødre skulle æres
med 40 og 50 års veteranjuveler.
For meg var det en stor glede å
ønske Stor Sire Harald Thon den
ene gangen, og Stor Sire Morten
Buan den andre gangen velkommen til vår loge for å forestå det
ærefulle oppdrag å dekorere og
gratulere våre jubilanter.
Det har også skjedd mye annet,
bl.a. innvielse av vårt nye logehus, vår loges 50 års jubileum, utnevnelse av to æresmedlemmer,
Tore Diskerud og John Altenborn, flere 25 års veteranjuveler,
mange innvielser og vennskapsbesøk fra loge 78 St. Sigfrid fra

Sverige i tre dager. Logene som
bruker Villa Nore, 62 Håkon Håkonsson, 31 Cecilia, RT St. Olav
og Valdisholm Broderforening,
inviterte til en kulturaften med
innvielse av vårt nye orgel; dette
var en fin opplevelse.
I min tid som UM gjorde vi om
på privatnemnda, slik at det nå er
fire lag med både nye og gamle
brødre som bytter på å dekke
bord, servere og rydde opp og
dette fungerer meget bra.
Våre flinke kokker har bidratt
med et overskudd i privatnemnda og serverer alltid meget god
mat.
Jeg vil takke Eks OM Reidun Lie
Larsen og alle søstre i 31 Cecilia
for et godt samarbeid.
Til søstre og brødre i våre to loger
vil jeg minne om: Sammen er vi
sterke.
Til slutt vil jeg takke alle brødre
for et godt frammøte, det gode
vennskap og et godt logearbeid.
I vennskap, kjærlighet og sannhet
ønsker jeg vår nye OM og hans
kollegium lykke til videre.
Hilsen Hans Kristian Foss,
Eks OM

Noen tanker fra Eks OM Hans Kristian Foss

Når jeg ser tilbake på mine fire år
som UM og OM har jeg opplevd
mye positivt i logen. Jeg gjorde
meg noen tanker om framtiden
da jeg ble spurt om å bli UM; ville jeg mestre utfordringene og
gjøre det beste for logen når jeg
skulle overta driftsansvaret for
vår veldrevne loge. Og hvordan
skulle vi få løst problemet med et
slitt logehus og litt dårlig økonomi.
Med utgangspunkt i vår formålsparagraf som vi alle kjenner hentet jeg vilje og styrke til å svare ja,
som jeg i ettertid ikke har angret
på.
Logehuset løste seg selv ved at vi
fikk en stor gave som gjorde oss i
stand til å få pusset opp og bygge
nytt. Det ble mange koselige timer med dugnad og min gamle
lastebil ble flittig brukt. Mange
oppdrag ble utført, alt fra kjeller
til loft, og ikke å forglemme uteanlegget, søstre og brødre stilte
opp side om side, vennskapet ble
styrket og stolthet til eget logehus
lever videre. Og dette til glede for
oss alle.
Mange høydepunkter har det

hjelp dine medmennesker der du kan
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”NEVND FOR KUNNSKAPSLØFTET”

For litt over et år siden – 12. juni
2010 ble Dep. Stor Sire Morten
Buan valgt til vår nye Stor Sire.
Han er meget dyktig, har store
Ordenskunnskaper og store vyer
for å styrke Odd Fellow Ordenen
i dagens situasjon. I sin tiltredelsestale på Storlogemøtet ga han
uttrykk for at han ville arbeide
for å gi alle søstre og brødre mer
kunnskap og få bedre kvalitet i
arbeidet som utføres.
En ”Nevnd for Kunnskapsløftet”
ble utnevnt 12. sepember 2010 og
nevnden hadde sitt første møte 5.
oktober 2010.
Som leder ble utnevnt Eks DSS
Randulf Meyer til Spes. Dep. Stor
Sire for Kunnskapsløftet og medlemmer ble 2 brødre og 2 søstre:
Eks DSS Jan A. Nilsen, Stor Vakt
Geir Småvik, Eks HM Karin Sæther og Eks Stor Sekretær Liv Berit
Johansen.

Nevnden arbeider etter følgende
mandat:
1) Nevnden skal lede Ordenens
arbeid med å forbedre sitt tilbud til sine medlemmer, slik at
de, i konkurranse om fritiden,
ser klar sammenheng mellom
tid og holdningsskapende arbeid, samt etisk utvikling for
den enkelte.
2) Nevnden må finne det naturlig
å produsere verktøy, som kan
bidra til forbedret ledelse og
instrumenter til utvikling av
spill og ritualer (uten å endre
på innhold), samt organisatorisk utvikling.
3) Nevnden må finne det formålstjenlig å produsere tekster, utviklingsprogram etc., som kan
bidra til at søstrene og brødrene får større forståelse for
Ordenens ritualer og budskap
og dermed større interesse for
Ordenens arbeid.

Kunnskap på alle plan er viktig.
Øke forståelse av Ordenens budskap, slik at vi vet hva vi bør
etterleve og at vi vet hva vi sier
og gjør.
Det samme gjelder å høyne kvali-

Nevnden avbildet i mai i år. Fra v.: Karin Sæther, Jan A. Nilsen, Liv Berit Johansen, Geir Småvik og Randulf Meyer.

tetsnivået i fremførelse av ritualer
og spill. Det seremonielle skal
preges av kvalitet og høytidelighet. Kvalitet ved å holde på antrekk, opptreden og etikette. Stil
og verdighet bør være vårt omdømme.
Vi skal ikke forandre på ritualenes innhold og verdier.
Vi skal bøte på eventuelle mangler, sørge for at alt vi gjør i Ordenen er bygget på kunnskap og at
utførelsen vi gjør har et høyt kvalitetsnivå.
Til nå har nevnden gjort ferdig 3
arbeider for Ordenen, nemlig:
1) OPPLÆRING AV EMBEDSMENN i LOGENE, som består
av 14 hefter for hver Ordensgren – søstre og brødre: Kurshefter for Administrativ og Rituell del, plan for gruppearbeid, innføring for CM, håndbok rituell del, håndbok for
stemmebruk og formidling og
håndbøker for Eks OM til Insp.
(8 stk.).
Høstens informasjons- og instruksjonsmøter, ledet av våre
DSSer, har brukt disse og det har
vært gode tilbakemeldinger.
2) UTVIKLINGSPROGRAM FOR
LEIREN består av 8 hefter for
hver Ordensgren.
Heftene er:
– Det forberedende møtet

–
–

–

–

–

–

–

(gjennomgåes 2-3 uker før opptak)
Troens/Patr. Grad for hovedansvarlig
Troens/Patr. Grad for
matr./patr. (gjennomgåes en
kveld før neste møte)
Håpets/DGL Grad for hovedansvarlig
Håpets/DGL Grad for
matr./patr. (gjennomgåes en
kveld før neste møte)
Barmhj./DKP Grad for hovedansvarlig
Barmhj./DKP Grad for
matr./patr. (gjennomgåes en
kveld før neste møte
Kunnskapssamtalen
Gjennomgåes under alle de
leirmøter resipienden ikke kan
være med på selve leirslagningen.
Utviklingsprogrammet er et
opplegg som skal følge den
nye matr./patr.
Nevnd for Leirens Styrkelse og
Ekspensjon/Storrepresentanten
er ansvarlig for gjennomføringen.

Vi håper dette programmet vil gi
matriarker og patriarker en betydelig og berikende innsikt i Leirinstitusjonens fascinerende verden. Det er viktig å vise at det er
forskjell på loge og leir. Derfor
blir det en prøveordning for leirs-

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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lagning denne høsten – mest for
patriarkene, men matriarkene
som vil ”skynde seg langsomt”
begynner litt, men følger etter.
Meget viktig er det også å påpeke
at det ikke blir noen forandringer
på ritualene – matriarker og patriarker skal beholde sitt særpreg!
Derimot skal vi trenge dypere inn
i dem og forstå dem i vår tid.
Etikk og verdier må alltid oppleves i den tid de skal virke!
3) INSTRUKSJON FOR LEIRE v/
DSS for matriarker og patriarker.

Det neste store arbeidet vi skal
konsentrere oss om er ORDENENS INNTAKSPROSEDYRE.
Vi tenker på tiden fra en potensiell søster/bror møter Ordenen for
første gang og til vedkommende
er innviet. Vi må stille oss kritiske
og viktige spørsmål, både av hensyn til Ordenen og ikke minst av
respekt for den som søker oss.
Dessverre skjer det utmeldelser
av vår Orden, som ikke kan kalles ”naturlig avgang”. Når et
medlem melder seg ut fordi de
ikke finner det de søker, kan det
være vi lover mer enn vi kan innfri eller ikke gir bra nok opplysninger.
Nevnd for Kunnskapsløftet håper å finne forbedringer på dette
feltet, som kan bedre informasjon, fornye brosjyrer, se på rutiner ved hjemmebesøk, se på fadderens og logens oppgaver.
Det skal iverksettes arbeid med
UTVIKLINGSPROGRAM FOR
LOGER også.
Bredde og innhold i et Utviklingsprogram er av avgjørende
betydning på alle områder.

Etter hvert skal oppgradering og
forbedringskriterier på flere felt
taes tak i.
”Kunnskapsløftet” er ikke et løfte
vi skal avlegge, men være et løft.

Håper dette gir et lite innblikk i
hva ”Nevnd for Kunnskapsløftet” sysler med.
Liv Berit Johansen
Eks Stor Sekretær

Randi Lund Jacobsen 90 år

Søster Randi Lund Jacobsen har
fødselsdag 2. desember 2011.
Hun fyller 90 år og hun er den
tredje søsteren som har nådd
denne alderen i vår loge i år. Boja
Evensen og Marit Kolstad ble det
skrevet om i NORE-NYTT nr. 1.
Det er med ekstra stor glede
NORE-NYTT drar på besøk til
henne. Hun har vært en del syk
på nyåret, sommeren og høsten,
men nå møter hun i logen igjen.
Viljestyrke og pågangsmot mangler det ikke på.
Slik forteller Randi om sitt 25-årige loge liv.
«Det var vel litt tilfeldigheter som
gjorde at jeg ble logesøster. Jeg
holdt herrenes tale på en tilstelning i herrelogen. Min mann
Henrik var med der. En tid etterpå fikk jeg en telefon fra Gunhild
Stensby. Hun spurte om jeg var
interessert. I november 1986 ble
jeg tatt opp som søster, med Gunhild Stensby som fadder.
Da jeg var ”rekrutt” og vi måtte
gå ut av logesalen, var den ingen
av de utlærte søstrene som var
med og satt ute sammen med oss.
Derfor satt vi der og lurte på
mange ting, men ingen kunne
svare oss. Dette er annerledes nå,
så det er en stor forbedring.
Jeg har alltid fulgt oppfordringen
om å ”møte så ofte du kan”. Det
var utfordringer i blant for jeg
har vært en aktiv person. Det var
møtekollisjoner og det var ikke
alltid jeg kunne prioritere logen.
Jeg var blant annet veldig engasjert politisk og i annet organisasjonsarbeid.
Inne i logesalen har jeg ikke hatt
så mange oppgaver. Jeg har vært
Indre Vakt og Inspektørs assistent. Men jeg har vært med i flere
spill, og det vil jeg si at av det lærer en mye historie. Og ikke
minst at en fremdeles klarte å
lære utenat.
Jeg har vært med i redaksjonen til
NORE-NYTT. Jeg tror det var i
seks år. Det var noen lærerike år.
Andre medlemmer av redaksjo-

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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Randi Lund Jacobsen fyller 90 år i
desember og er Vet.jubilant i november.

nen lærte meg mye, og jeg fikk
gode vennskap som har betydd
mye for meg. Ellers har jeg vært
med i A/S Nore i flere år.
Jeg har vært opptatt av å holde
meg i god fysisk form. Grete
Waitz om våren og på Inga Låmi
skirennet på Lillehammer om
vinteren. Idrettsmerket har jeg
tatt på sommeren og etter hvert
fått både kruset og miniatyrstatuetten. Jeg var åtti da jeg tok det
store spranget og hoppet tandemhopp i fallskjerm.
De siste årene har jeg begynt å
reise hjem etter logemøtene. Dette fordi jeg gjennom hele mitt
voksne liv har vært mye borte
om kveldene, så nå synes jeg det
er et privilegium å kunne komme
hjem tidlig, sette meg ned og la
møte sige innover meg. Dette er
mitt valg nå. Jeg har, som alt
nevnt vært en søster som har
prøvd å møte så ofte jeg kan.
Logen har virkelig vært en berikelse i livet mitt.
Den 28. november blir jeg 25 års
Veteran.»
Tove Granli

•

SANNHET

Loge nr. 31 Cecilias kollegium 2011–2013

Foran fra venstre: Greta Buraas, Sekretær, Ellen H. Nuttall, OM, May Sørby, UM.
Bak fra venstre: Berit Karlstad, Kasserer, Oddrun K. Kure, CM, Eldbjørg
Frøshaug, skattmester.

Loge nr. 62 Håkon Håkonssons
kollegium 2011–2013

Odd Fellow
Ordenens
Landssak 2011-2013

Målet er å samle inn kr 11 mill.
over 2 år for å bygge en ny barneby i Malawi.
Storlogen har bestemt at hver
ordensenhet skal bidra med
kroner 500 pr. medlem. Det betyr at vår loge Cecilia må bidra
med kroner 500 pr. medlem,
altså kroner 250 pr. år.
Totalt kr 59.000, da vi er 118
medlemmer.
Logemøte 24.10.11. vedtok at
for året 2011 blir det innbetalt
kroner 29.000 fra Sosialnemndens konto.
I året 2012 vil det igjen bli arrangert julemesse, og resterende beløp på kroner 30.000 tas
derfra og innbetales til dette
formål.
Ellen Harr Nuttall, OM

REDAKSJONSKOMITE
I NORE-NYTT f.o.m.
nr. 1-2012:
For nr. 32 CECILIA:
Toril Natrud
Telf.: 69828359/ 91318242
Mailadr.: toril.natrud@gresvig.no
Gunn Sandvig
Tel.: 95819585
Mailadr.: sarsandv@online.no

Tove Granli
Telf.: 69828998/ 90098884
Mailadr.: tove.granli@gmail.com

For nr. 62 HÅKON HÅKONSSON:
Halvor Kure
Tel.: 69884967 / 93083524
Mailadr.: hakure@gmail.com
Jan Isaksen (sykmeldt)
Tel.: :69826437 / 92225519
Mailadr.:
janisaksen@ymail.com

Foran fra venstre: Hans Christian Foss, Eks OM, Kåre Mons Bye, OM, PerOlav Eek, UM.
Bak fra venstre: Per Kristian Frøshaug, Sekretær, Kåre Rosendal, Kasserer,
Per Ola Halvorsen, Skattmester, Knut Bodahl, CM.

Vikar: Terje Borgersen
Tel.: 91803120
Mailadr.: terje@borgersen.as

hjelp dine medmennesker der du kan
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Hallo alle Cecilia-søstre

Her kommer en liten hilsen og
litt orientering om vår seniorklubb som vi kaller “Søstertreff”.
Spesielt dere nye søstre, vet kanskje ikke så mye om oss.

Alle søstre som har lyst og anledning, uansett alder, er hjertelig
velkomne. Vi har våre møter på
Nore 1. mandag i måneden –
bortsett fra juli og august (se møteplan under søstertreff), og møtene varer fra kl 1100-1300.
Styret består for tiden av:
Leder: Anne Jorun Elvestad
Sekretær: Martha Kind
Kasserer: Randi Karlsrud
Styremedlem: Randi Arnesen

I våres ble det gjenvalg av styret,
men i tillegg ble undertegnede
valgt som styremedlem. Dette
fordi vi valgte å smøre snittene
selv, og da trengtes mer mannskap! Dette gjør at 50-lappen, alle
betaler for mat og lodd, gir oss
litt mer penger i kassen.

Vi har det utrolig hyggelig og
uformelt på disse formiddagsmøtene. Vi synger og traller – godt
akkompagnert av trofaste str. Solveig Bergholtz – noe vi er veldig

takknemlige for. Dessuten har vi
forskjellige innslag med kåserier
– opplesning – eller en søster har
noe å formidle.

Utlodning med flere gevinster er
også et fast innslag, og like moro
hver gang. Ikke minst får vi anledning til å prate og bli bedre
kjent med hverandre – og – som
det står i søstertreffsangen vår
…“en livlig prat rundt kaffebordet, er tegn på trivsel og vigør”…

En gang i året – da gjerne i
april/mai – har vi felles søstertreff for alle Østfold-logene. Dette
går på omgang, og våren 2011 var
det logene i Moss som sto for arrangementet. Da besøkte vi Alby
gård – Galleri 15 på Jeløy. Det er
jo ikke alle søstre som er med i
leiren, og da er fellestreffet en fin
mulighet til å hilse på søstre fra
andre loger.

Våre formiddagstreff er også
ment å være et tilbud til eldre
søstre, eller andre, som av ulike
årsaker ikke kan delta på kveldstid på våre vanlige logemøter.

Søstertreff er i god vekst, og når
høstmørket setter inn og advents-

Nye brødre av Logens høyeste grad

Torsdag 1. September var igjen
brødrene i loge Nr. 62 Håkon Håkonsson ikledd galla. Denne
gangen fordi brødrene Vidar
Strande, Espen Ivar Tveten,
Trond Skjeltorp og Per-Olaf Kristiansen skulle graderes til den
Høyste Sannhets Grad. Vel ute i
festsalen etter møtet ble de gratulert av brødrene.

Så ønsket UM Per Olav Eek velkommen til bords, og vi åpnet
med å synge ”Til Loge Håkon
Håkonsson” fra det nye sangheftet. Så dette ble også innvielsen
av det nye sangheftet som Seniorgruppa har bidratt med og som
har fått inn mange nye sanger i
tillegg til de gamle.
Under middagen tok de graderte

De nye brødrene av Den høye sannhets grad. Fra v.: Trond Skjeltorp, Vidar
Strande, Espen Ivar Tveten og Per-Olaf Kristiansen.

Det nye Søstertreffstyret, fra venstre.
Randi Arnesen, Randi Karlsrud og
bak står Martha Kind og Anne Jorun
Elvestad.

tiden nærmer seg, er det veldig
hyggelig å delta disse to timene
på formiddagen, så vær velkommen kjære søster!
Med hilsen i V.K. og S.
Randi Arnesen
brødrenes faddere ordet og gratulerte på det varmeste. Middagen besto av deilige karbonader
med løk, grønsaker, saus og poteter.
Overmester Kåre Mons Bye tok
også ordet og gratulerte de garderte brødrene med dagen, og
nevnte blant annet at de nå var
kommet så langt at de kunne bli
kallet til leir. Han ønsket til slutt
lykke til videre på veien.
Vi sang så sang nummer 32, ”Du
skal få en dag i mårå”.
Hans Kristian Foss takket for maten og fremhevet samtidig hvilken positiv virkning det har på
samværet med et godt måltid. De
som var med i privatnemda denne kvelden ble kalt inn og behørig applaudert.
Terje Borgersen

ikke utsett å besøke en syk
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Nye søstre i Cecilia
Mandag 10. oktober ble tre nye
søstre innviet i vår Orden: LillAnn Forsdahl, Guri Karen Witsø
og Kari Aasgaard.

Lill-Ann Forsdahl, født
16.02.1937 i Oslo. Etter mange år
bosatt i Sverige, er hun nå tilbake
i Askim. Lill Ann er enke. Hun
mistet sin mann i mai 2010. Hun
har to barn og barnebarn.
Lill Ann er et familiekjært menneske og en omsorgsfull venn.
Hun har tidligere arbeidet i Riksrevisjonen, i SAS i Sverige og
vært lærervikar i Grunnskolen i
Askim.
Noen av hennes interesser er
sang og billedvev. Hun har vært
medlem Indre Østfold Kammerkor, hvor hun nå er æresmedlem.
Kari har holdt kurs i engelsk og
billedvev. Jeg gleder meg til å få
henne som søster i vår loge.
Fadder er Ruth Buckholm Eide

Fadderne bak: Ruth Buckholm Eide, Eldbjørg Frøshaug og Frøydis Alvim med
de nye søstre sittende foran Lill-Ann Forsdahl, Guri Witsø og Kari Aasgård.

jeg gleder meg til å ha henne som
logesøster.
Grethe Sørby

Guri Karen Witsø, født i Trondheim 11.05.1941. Hun har også
bodd i Orkanger og i Mo i Rana,
før hun og mannen hennes, Kjell,
flyttet til Trøgstad. Hun har jobbet innenfor forsikring og bank,
og hun er nå pensjonist og enke.
Hun har to sønner og tre barnebarn. Guri er en utadvendt og sosial person. Hun har håndarbeid
av mange slag som hobby. Hun
er en person som vil passe godt
til å være med i logearbeidet, og

Kari Aasgård, født 2. mars 1949 i
Oslo der hun vokste opp og gikk
på skoler. Først på Lilleborg, så
Grorud og på Sinsen gymnas.
Kari og familien, bestående av
mannen Sverre og barna Lina og
Jon og tre hunder, flyttet til Askim i 1987. Hun har jobbet i Askim kommune siden 1992.
Av interesser dyrkes friluftsliv på
hytta i Solør, hus og familie i Askim. Husets tre hunder skal ofte

Etter møteplanen skulle Loge nr.
62 Håkon Håkonsson besøke loge
nr. 34 Fredriksten 25. mai. Denne
gangen var det satt opp fellestransport med buss fra Askim/
Mysen. Det kan ikke være tvil om
at det var dette som førte til at
hele 27 brødre ble med til Halden. Dette bør være i tankene ved
arrangementer i framtida.
Som gjester fikk vi en fin mottakelse og etter hvert ført inn i logesalen som ble temmelig full. Vi
fikk oppleve et variert program
eksemplarisk ledet av OM Hans

Edgar Solberg i spissen for embedsmenn som kunne sine lekser.
Arbeidsprogrammet ble
gjennomført med hilsningstaler,
opplesning av hilsen fra Bror Stor
Sire Morten Buan, orientering om
sommermøtet og nominasjon og
valg av embetsmenn for kommende periode.
Hovedprogrammet var tildeling
av 40-års Veteranjuvel til Odd
Martin Svenkerud.
Seremonien ble godt gjennomført
under ledelse av DSS Rolf Berg
Nilsen og fungerende

Indre Østfoldinger på besøk i Halden

ut og luftes. Liker å reise og lese
bøker.
Vi ble kjent på felles rehabilitering på Jeløya etter hennes kneoperasjon og min hofteoperasjon
for tre år siden. Vi har tatt vare på
den gode kontakten vi fikk der.
Kari er en glad, varm og hyggelig
person som vi kan glede oss til å
bli bedre kjent med i mange år
fremover. Derfor er jeg glad for å
få være hennes fadder, og ønsker
henne varmt velkommen i Loge
Cecilia.
Fadder er Frøydis Alvim

Stor Marsjall Andrew Westby.
Brodermåltidet ble fint avviklet
under myndig ledelse av UM Jan
Kingo Lilleby som bandt programmet med taler fint sammen
med anekdoter fra hendelser i
året 1971 da dagens jubilant ble
tatt opp i ordenen.
For mange av de gjestende brødre var nok besøket en ny og fin
opplevelse, og for eldre brødre et
hyggelig gjensyn med gode venner gjennom mange år.
Magne Skadsheim

ikke utsett å besøke en syk
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Nye brødre i Håkon Håkonsson

Hans Martin Forberg
er født 20. nov. 1971. Innfødt Mysengutt, og har bodd der hele tiden. Begynte 16 år gammel som
butikkekspeditør på OBS på Slitu, og solgte elektriske artikler.
Etter noen år der begynte han
hos Euronics, hvor han var i noen
år. Deretter var han en periode
hos Nøkleby Elkjøp, og arbeidet
der frem til butikken Mekk dukket opp på Mysen. Han var hos
Mekk i den korte perioden dette
varte, frem til butikken ble nedlagt, og lokalene ble overtatt av
Bilextra. Han har siden åpningen
der fungert som daglig leder i
denne butikken.
Hans Martin er samboer, og har
en sønn fra første ekteskap. Han
var i en periode også medlem i
Kiwanis Mysen.

Vi ønsker vår nye bror velkommen, og håper at han finner seg
til rette i Loge Håkon Håkonsson.
Karl Øvrebø, fadder
Roald Kvamme
ble tatt opp som ny bror i Loge
Håkon Håkonsson 15.09.2011.
Han er en stolt sunnmøring, født
02.09.1957 i Sykkylven. Der vokste han opp i en landhandlerfamilie. Hadde planer om å overta
butikken, men dro til Oslo og har
bodd
på forskjellige steder på Østlandet siden 1977.
Nå bor han på Mysen med sin
samboer, Anna Halvorsrud. Roald har en lang og variert yrkesbakgrunn, både i det private og
offentlige. Han arbeidet mange år
med salg i bilbransjen og var
også en periode faglærer innen
IKT i den videregående skolen.
Han har mange år bak seg i Aetat/NAV, med ulike arbeidsoppgaver som yrkesrettet attføring,
formidling, rekruttering og næringslivskontakt. I de senere år
har han arbeidet som skatterevisor ved Skatt Øst innen seksjon
Kontroll og rettsanvendelse.
Roald har merkantil utdanning
og 3 års revisjonsstudier.

Hans Martin Forberg.

Roald Kvamme.

Roald har et bredt interessefelt,
men fremst står alt som har med
båt og sjøliv å gjøre.
Den gode samtale verdsetter han
høyt og trives godt i sosiale lag.
Som fadder for Roald vil jeg ønske han velkommen som bror i
Loge 62 Håkon Håkonsson. Jeg er
trygg på Roald blir en positiv tilvekst i Odd Fellow ordenen.
Guttorm Halvorsrud, fadder
Medlem i Loge 100 Olav Haraldsson
Tore Seim
er født 24. juli 1950 i Trøgstad og
vokste opp i Askim. Etter folkeskole og realskole gikk han gartnerskole, der han fikk sin utdannelse som anleggsgartner. Etter

Tore Seim.

endt utdannelse jobbet han en
periode som anleggsgartner i sin
fars firma. Reiste et par år rundt i
Europa og Østen, og arbeidet på
forskjellige gartnerier i Tyskland,
Italia og India. I 1980 begynte
han eget anleggsgartnerfirma i
Oslo, hvor han virket frem til han
overtok Seim Trær og Planter i
1993.

Han er samboer, har tre barn, og
bor i Askim.

Vi ønsker vår nye bror velkommen, og håper at han finner seg
tilrette og vil trives i vår Loge.
Karl Øvrebø, fadder

Logenes nemnder for Omsorg
(Tidligere nemnd for sykebesøk)

Søstre og brødre: Nemndene 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 – Nemnden for 2011 – 2013 er:
Str. Frøydis Alvim
Mysen
69 89 19 93
Str. Magnhild Moe
Askim
69 88 65 53
Str. Anne Floeng
Mysen
69 89 37 24
Str. Anne Jorun Elvestad
Mysen
69 89 38 18

Loge Håkon Håkonsson – Nemnden for 2011 – 2013 er:

Eks OM
Bror
Bror
Bror
Bror

Hans Kristian Foss
Magne Holsen
Helge Rindal
Bjørn Opjordsmoen
Knut Ole Stordahl

Skiptvet
Mysen
Askim
Spydeberg
Askim

69 80 90 16
69 89 10 75
69 88 00 01
69 83 76 44
69 88 31 65
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Cecilias sommermøte 2011

Mens regnet flommet ned, lyn
blinket og ”tora” dundret utenfor
bussene ønsket Søsterskillingsnemnda 80 søstre i Loge Cecilia
velkommen til årets sommertur.
Turdagen var 6. juni, og målet for
turen var Rømskog Spa & Resort.
På sin hjemmeside reklamerer de
med: ”Roen finner du her….” Det
stemte ikke helt de første timene,
men uværet forsvant. Kveldsola
kom fram og laget et nydelig fargespill i Vortungen.
Spisesalen hadde panoramautsikt
over sjøen. Vi fikk god tid til å
nyte så vel en deilig gryterett
som naturen utenfor de store
vinduene.
Etter middagen fulgte en omvisning i hotellet. Det er 39 dobbeltrom og 5 suiter. Alle i duse. vakre
farger, og de fleste med utsikt
over sjøen.

Badeanlegget er flott med ulike
bassenger, og det kan anbefales
som en del av et dagsbesøk på
stedet.

En fornøyd bukett Ceciliasøstre venter på servering.

Treningsrommet tilbyr allsidig
trening for styrke og kondisjon.
Spaavdelingen har 7 ulike behandlingsrom, og guiden vår anbefalte forhåndsbestilling hvis vi
hadde lyst på å prøve noe der.
Spa-begrepet har sitt utspring fra
”saulus per aqua” – SPA – som er
latin og betyr ”helse gjennom
vann”.

Etter omvisningen smakte det
godt med nydelig ostekake til en
kopp kaffe.
Str. UM Ellen Nuttall takket sin
Privatnemnd for godt samarbeid
gjennom to år. Det hadde vært
mye jobb og mange sene kvelder
så roseblomsten de fikk var vel
fortjent. Hun leste en regle som
het ”Det er litt rart”.
Str. OM Reidun Lie Larsen fortale
at hun lørdag 4. juni hadde vært
til stede ved Instituering av Rebekkaloge nr. 127 Smaragden på
Romerike. Samtidig var det Innvielse av Odd Fellow Ordenshus
på Dal. Hun takket søstrene Bodil
Skjenneberg og Gunn Kristine
Sandholt Kragestad for trofast
oppmøte hos oss i Mysen og ønsket dem lykke til med arbeidet i
deres nye loge. Hun ønsket oss
alle en god sommer og vel møtt i

august til ny logetermin og nye
embedsmenn på stolene.

Nå fikk en ekte rømsing ordet.
Hemming Ringsby fra Rømskog
Historielag tok oss med på en
morsom og innholdsrik ”reise”.
Fine bilder supplerte kåseriet, og
vi fikk kjennskap til både gammel og ny tid i den lille kommunen med mye vann og store skoger. Mange artige anekdoter og
historier gjorde også sitt til at
denne ”historietimen” ble en
opplevelse. Str. Toril Natrud
overrakte Ringsby en gave som
takk, og det var stor og velfortjent applaus fra oss andre.

Kveldens program var over. Søsterskillingen hadde nok et vellykket sommermøte ”i boks”. Bussene ventet utenfor i den vakre,
lyse sommerkvelden. Etter
mange gode klemmer og ønsker
om en fin sommer til hverandre
forlot 80 fornøyde søstre vakre
Rømskog Spa & Resort. Jeg tror
de fleste godt kunne tenke seg et
lengre opphold der ute med full
pensjon og pleie av kropp og
sjel., ” saulus per aqua”.
Rigmor Løes

OPPDRA DE FORELDRELØSE
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Sommermøte for loge nr. 62 Håkon Håkonsson
Årets tur gikk til Spydeberg, først
var vi og så på Sagbakkensaga
ved Mørk, deretter var vi på Vollende gård.
Foredrag om Sagbakksaga holdt
av Petter Anton Unnerud.

Her dere nå står har det vært drevet
sagbruk i ca 430 år!
Saginnretningen var nok i starten så
ymse og det vet vi svært lite om.
Nedtegnelser om saga er det også
svært sparsomt med, og det første
skriftlige om saga finner vi i de Danske Rigistranter fra 1684 hvor det
står at: "Mørk Sag drives av Søren
Lauritzøn og er brugt i over 100 år."
Sagbakksaga er ei flomsag eller bekkesag, i motsetning til årgangssag
som hadde vann nok til å skjære hele
året. For å få større og jevnere tilgang på vann ble det bygd dammer i
bekken som kommer fra Slorebråtan
og Stenerudmyra. Disse var først
bygd av tømmer, men senere av stein
og mur. En stein i dammen har innhogd årstallet 1785. Stenerudmyra
er i dag naturreservat slik at det
vannet vi har til rådighet idag er det
som står i dammen her ute.
Christian III konfiskerte alt kirkegods under reformasjonen 1530-35.
Og Mørkeiendommen som lå under
det geistlige godset Verne Kloster
hadde etterhvert en mengde eiere før
det i 1826 ble kjøpt av Ellef Jacobsen
Mørk, så følger følger Theodor Christiansen Nord Mørk, Ellef Mørk,
Trygve Mørk og nåværende eier Peder Mørk.
I 1905 ble det montert turbin laget
av Tomter Jernstøperi til erstatning
for vannhjulet som kraftkilde. Rett

Jens Bøhler i midten, til høyre Petter Anton Unnerud og til v. vår UM.

nedenfor saga sto et lite hus med fliseller spon-høvel. Siste gang den var i
bruk ble det høvla spon til undertak
på låven på Bjørnstad i 1929.
Trygve Mørk skjærer på saga til
1952, den siste tiden trolig med elektrisk motor. Trygve Mørk donerer
saga til Spydeberg Historielag mot
en en årsleie på kr. 1,- for tomta saga
står på. Oppgangssaga kan igjen kjøres etter en lang restaurering/redningsaksjon av Historielagets ildsjeler. Her vil jeg personlig
fremheve Jens Bøhler.
Vi har betydelige nedtegnelser om
produksjonen på 16-1700 tallet.
Frakt av materialer med hest til utskipningshavner som Moss, Hølen
Son og Drøbak var hardt og krevende
arbeid. Fra Sagbakken ble nok det
meste kjørt til Landsbrua i Våler og
deretter fløta til Moss. I 1780 forteller Wilse at kjøring av tømmer er
bøndenes største inntekt.
Sagmesteryrket hadde stor anseelse.
Folketellingen fra 1801 sier at Ole
Simensen var husmann med jord og
var "saugmester" på Sagbakke. I
1900 finner vi de siste sagmester på
Sagbakke; Anton Larsen født på Sagstuen. Anton hadde lært yrket hos
Peterson i Moss. Han bodde på Sagbakken og drev litt jord med dyr ved
siden av. Det var plass til 10 hester
på stallen som ble brukt både når
tømmer skulle kjøres til sage og når
skuren skulle leveres. Den gamle
bygningen på bygningen på plassen
er fra ca 1750.

Etter foredraget viste Jens Bøhler
og Petter Anton Unnerud hvorledes sagen fungerte ved å la sagen
skjære en stokk til planker.

Sigmund Lerheim forteller oss om
Vollene gård.

Etter demonstrasjonen satte vi
oss i bilene for å kjøre til Vollene
gård. Vi fikk en kort innføring i
hva Vollene gård er av Sigmund
Lerheim. Gården drives idag som
et senter for mange virksomheter
i kommunen og det er flere aktiviteter der, bl.a. naturbarnehage,
forebyggende ungdomstiltak
(SLT), samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak, tilpasset opplæring, rehabilitering,
foreldrekurs, foreldreveiledning,
gårdmuseum, skogdager for skoleklasser, temadager for grunnskolen, gårdsbutikk, mekkeverksted, skogfaglige kurs i regi av
Landbrukskontoret, snekkeri og
tømreraktiviteter. Det er også en
lavvo og gapahuk som kan nåes
med rullestol. Barnehagen er for
18 barn og huset som den er i, ble
ombygget på 72 dager. For de
som ønsket det var det mulig å se
seg om på gården.
Deretter ble vi servert helstekt
gris, tilberedt av br. Jahn Steinar
Oraug og servert av privatnevmda. Måltidet smakte fortreffelig.

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Gradspassering til tre Cecilia-søstre og besøk fra
Loge nr. 18 Selma Lagerløf i Karlstad

Mandag 24.10 ble en stor opplevelse for de 88 Rebekkasøstre
som inntok logesalen denne aften. Fra loge nr. 18 Selma Lagerløf kom 27 søstre på sitt aller første besøk for å overvære tildelingen av 3.Graden til tre av Loge
nr. 31 Cecilias søstre. Disse var
Karen Susanne Maurtvedt, Solveig Ervik Wedding og Cathrine
Rennemo.
Str. OM Ellen Haarr Nuttall ledet
seremonien inne i logesalen sammen med sine embedsmenn. Det
hele på en gjennomført verdig og
rolig måte, hvilket våre gjester ga
logen rosende og velfortjente ord
for. Str. Organist Solveig Gundelsby ga som alltid det sermonielle sitt musikalske løft, det samme gjaldt vår Sangerinne,Bjørg
Skjenneberg.
Str. OM Elisabeth Andersson i
loge nr. 18 Selma Lagerløf hilste
fra sin loge og overrakte deres

gave fra sin loge til str. OM – en
vakker Rebekkafigur.

Ute i selskapslokalene stod dekkede bord og ventet på at søstrene skulle benke seg til aftenens
festmåltid. Levende lys, dekorasjoner i høstens rødgyldne farger
på hvite duker
gjorde sitt til at alle kjente på seg
at dette var en spesiell begivenhet. Over 80 damer satte seg til
bords, hver av Loge Selma Lagerløfs søstre med en Ceciliasøster
ved sin side.
Str. UM May Sørby ønsket alle
velkommen til bords. Menyen
var elgstek med tilbehør og multekrem til dessert. Valgfritt drikke.
Str. Eks Rådspresident Guro Lie
utbragte Kong Harald V’s skål
hvorpå vi først sang Kongesangen, Gud sign vår konge god.
Dernest sang vi Sveriges Nasjo-

nalsang, Du gamla du fria du
fjällhøga nord. Så fulgte vår egen
nasjonalsang, Ja, vi elsker dette
landet.

Str. OM Ellen Haarr Nuttall ble
gitt ordet for sin hilsen til gjester
og egne søstre, ikke minst til de
tre søstre som var aftenens hovedpersoner, Karen Susanne, Solveig og Cathrine. Hun sa at
grunnstenen for deres fremtidige
logeliv nå er lagt og at de selv
måtte arbeide på sin egen utvikling som Rebekkasøstre. Ta med
dere i tankene hele veien videre
våre verdier i det videre arbeid.
Vær trofaste mot pliktene som
følger med. Lønnen vil være en
voksende kjærlighet til vår loge.
Hun viste også til Loge nr. 31 Cecilias besøk hos sine svenske søstre i Loge nr. 18 Selma Lagerløf i
Karlstad og den varme de den
gang følte seg omsluttet av. Vi er

Våre svenske søstre samlet på «ett brett».
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heldige som tilhører en Orden
som på en slik kjærlighetsfull
måte binder oss sammen, også
over landegrensene. Til sist utbragte hun en skål for de tre nye
3.Grads søstrene.

Dernest var det faddernes tur,
Martha Kind og Elbjørg Frøshaug. De uttrykte sin stolthet
over sine fadderbarn og utbragte
deres skål.
Str. Storrepresentant Lena Utsigt
Karlsen redegjorde for hva Rebekkaleir nr. 2 Borg kunne tilby
de søstre som ble kallet og overrakte de tre et informasjonshefte
om leirens arbeid.
Str. Berit Karlstad og overrakte
dem nye innstikk til Odd Fellowpermen. Begge gratulerte med
gradspasseringen.

Str.UM hadde en overraskelse på
lur. Hun hadde invitert en ung
mann på 18 år, Simen Trippestad
til å spille gitar for oss. Han er for

øvrig barnebarn til en av våre
egne søstre.
Han åpnet med å spille en samling av sanger han selv hadde
satt sammen og som ble avsluttet
med bluesmelodi. Dernest noen
klassiske “trudelutter” som han
sa, og et klassisk stykke han kalte
“Romance”. Til avslutning en
sør-amerikansk vuggevise. Utrolig vakkert sammen for et takknemlig publikum.

Med str. Solveig Gundelsby ved
flygelet sang vi “De vakre
minner” til melodi av Sibelius sin
Stjernesang.
Den svenske Distrikts-President,
Gerd Strand hilste Loge nr. 31 Cecilia og takket for den varme velkomst og den fine, verdige høytid inne i logesalen.
Et fint minne.
Hun mintes også i muntre ordelag vårt besøk hos dem, rett nok
en regnfull og kjølig november-

Drama på kirkegården

Vinteren 1986 var over, og snøen
var smeltet bort. Det var endelig
sol på en blå himmel. Og tid for å
rydde og plante på kirkegården.
Både på bestefar og farfars graver.
Støttene stod litt på skakke og skjeve etter telen den vinteren. De stod
liksom og myste mot vårsola, denne vårdagen.
Mine to små sønner på 2 og 5 år
var blitt med meg. De skal også
måtte stelle en grav en dag. Så¨det
var bare å ta dem med og la dem få
vite hvordan den oppgaven er!

Jeg holdt på med min planting av
stemorsblomster, og guttene fløy
litt rundt, som gutter gjør. Området er jo inngjerdet, så jeg regnet
med at de holdt seg der. Det er jo et
stort område rundt Mysen kirkegård, ved kapellet.
Plutselig hørtes hyl og skrik.

Der lå min yngste sønn under en
veltet stor, stor svart og glatt gravstein! Like ovenfor den rekken jeg

holdt på ved. Steinen lå på den
venstre skulderen hans, i ca. 45
graders vinkel. Han hadde greid å
velte den over seg!
Jeg slapp det jeg hadde i hendene
og styrtet bort til ham. Prøvde å
løfte den digre gravsteinen opp,
men det var som å prøve å flytte
hele Norge! Den var ikke til å
rikke!
NEI!
Skulle min nydelige yngste sønn
på 2 år omkomme under en gravstein på kirkegården?
Grusomme tanker fløy gjennom
hodet mitt. Hva skulle jeg gjøre?
Det var ikke et eneste menneske på
hele kirkegården akkurat da. Vi
var der helt alene!
Mobiltelefon hadde ikke vi for 25
år siden.
Skulle jeg selv løpe etter hjelp?
Skulle jeg be eldste sønn på 5 år
om å løpe etter hjelp? Han fant vel
ikke frem til noen, og det ville ta
for lang tid!
Jeg skrek, ropte alt jeg kunne, så
høyt at brystet nesten revnet, syn-

B E G R AV D E D Ø D E
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dag, men til gjengjeld fullt av
varme innendørs.

Str. OM Ellen Haarr Nuttall takket for den vakre gaven og gode
ord. Hun takket også str. UM og
hennes 7 hjelpere for avviklingen
av ettermøtet, de fine bord og de
dyktige serveringsdamer. Hun
ba str.UM takke våre kokker på
kjøkkenet, de trofaste 2 brødre fra
Loge nr. 62 Håkon Håkonsson.
Som logens synlige takk overrakte hun str. UM alterblomstene.

Str. Runa Rådalen takket avslutningsvis for maten med en morsom elgjakthistorie.
Det begynte å bli sent så vi ble
derfor servert kaffe ved bordet.
Før vi brøt opp og takket hverandre for en hyggelig aften reiste vi
oss og sang ”Snart slukkes lys og
lampe”. Sammen knyttet vi søsterkjeden som symbolet på vår
Ordens fellesskap.
Unni Gangnæs

tes jeg: ”Anders, kom og hjelp!”
Han kom tuslende, og jeg kommanderte: ”Fort deg hit! Når jeg
løfter steinen, må du dra Jon
frem!”
SÅ!
Så sto Anders ved siden av meg.
Jeg løftet steinen, og han halte frem
broren sin. Det var for meg som
om jeg bare løftet ”dynen” av lille
gutten min! Steinen var lett som en
fjær!

Vi gråt litt alle tre der vi satt i det
våte gresset. Jon var uskadd! Jeg
trykket og klemte på alle hans ledd
og på mage, armer, ben og hodet.
ALT VAR I ORDEN.
Ingen skjennepreken, ingen formaninger.
JEG BARE TRØSTET …. Trøstet
oss alle tre.

Den dagen fikk jeg en kraft.
”DEN” som vi ikke vet noe om!

TAKK, min Gud, for at du var der
og hjalp meg den dagen!
Frøydis Alvim

Seniorklubben Håkon Håkonssons høsttur til Krakow
Torsdag 8. september på morgen
reiste vi 29 personer med buss til
Gardermoen, hvor vi etter nøye
innsjekking, fikk gå ombord på et
Norwegian fly med kurs mot Polen. Vi landet på Krakow Balice
flyplass hvor nok en buss fraktet
oss til hotell Ibis, et enkelt men
meget tilfredsstillende hotell,
sentrumsnært i Krakow.

Krakow ligger sør i landet ved elven Wisla og er tredje største by i
Polen med en befolkning på
765.000. Her har det bodd mennesker i over 6000 år og stedet ble
fra år 800 et viktig handelssentrum mellom Russland og VestEuropa. Byen har en rik kulturarv med mange fine minnesmerker som bygninger fra 1200-1300tallet. I 1846 ble byen innlemmet i
Østerrike, dette varte helt til etter
1. verdenskrig hvor områdene
igjen ble en del av Polen. Ved begynnelsen av annen verdenskrig
ble byen igjen okkupert. På denne tiden var en stor andel av byens befolkning jøder. Nesten alle
ble utryddet av nazistene.

De fleste ble på hotellet resten av
dagen, litt avslapping på rommet, små handleturer/veksling
og ellers sosialt samvær i hotellets restaurant/bar. Her ble også
kveldens middag inntatt.

Etter en solid frokost dagen etter,
ble vi hentet med buss og kjørt til
Wavelhøyden ikke langt fra hotellet. Været tydet på litt av hvert,
og en del kjøpte seg paraplyer.
Dette viste seg å være et smart
trekk for etterpå ble været bare
bedre og bedre, noe som varte
resten av helga. Vår guide var ei
meget kunnskapsrik ung dame,
som etter 6 mnd i Oslo, 3 dager i
Bergen og 1 dag i Stryn snakket
flytende norsk. Det må i rettferdighetens navn opplyses at hun
også hadde studert norsk, men
hennes ordforråd og ikke minst
historiekunnskap i både norsk/
polsk var likevel meget imponerende.

Vår eminente reisearrangør, Knut Ivar Tveten med frue.

Wavelhøyden var før i tiden kongenes festning og slott og
gjennom hele fire århundre var
Wavel-katedralen kroningskirke
og begravelseskirke for Polens
konger og dronninger. Gjennom
årene har det blitt tilført en rekke
kapeller og noe at det mest spesielle var Sigismund-kapellet fra
1530. Her ligger også kongen
som flyttet hovedstaden fra Krakow til Warszawa, Sigismund 3.
Vasa, sønnesønn av svenskekongen Gustav Vasa.
Fra Wavelhøyden gikk vi til den
gamle markedsplassen i Krakow,
som er en av de største og best
bevart fra middelalderens Europa. Plassen, som måler 200 x 200

meter, ble anlagt i 1257 og regnes
fremdeles som sentrum i byen.
Men nå er det mindre marked og
mer turister på den gamle plassen som er omgitt av hyggelige
kafeer og restauranter, samt noen
av byens vakreste renessansebygninger.

Øst på markedsplassen ligger Polens mest kjente og vakreste kirke, Mariakirken, som var ferdig
bygget på midten av 1500-tallet.
Spesielt severdig er alterskapet
og alteret som måler tolv meter i
bredden og er elleve meter høyt.
Dette tok pusten fra de fleste av
oss.
Her tok vi farvel med vår guide
og spiste felles lunsj på en restau-

Vår flinke guide og en del av gjengen ved besøket i Auschwitz.

ikke utsett å besøke en syk
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rant like ved. Ettermiddagen var
fri, mens vi om kvelden spiste
felles middag (bl.a. indrefile av
rådyr) på en av de bedre restaurantene i tilknytning til markedsplassen.

Dagen etter stod et besøk i
Auschwits/Birkenau på dagsorden. Undertegnede ble ikke med
på denne turen, da han hadde besøkt dette fryktelige stedet for
noen år siden. Stedet som ligger
ca en drøy times kjøretur fra Krakow ble opprettet av nazistene i
1940 og skulle brukes til å torturere og utrydde jødiske polakker.
Fram til nazistenes fall ble i alt
1.2–1.6 millioner menn, kvinner
og barn fra 28 forskjellige land
drept her (dvs. den største nazistiske utryddelsesleieren). Stedet
er godt bevart og gir et uforglemmelig inntrykk. Aldri vil jeg
glemme dette stedet, det står som
spikret i hukommelsen.
Noen valgte denne dagen å besøke saltgruvene, Wieliczka, 13 km
sørøst for Krakow, også en av Europas mest spesielle severdigheter. Høydepunktet her et underjordisk St. Kinga-kapell, også kalt
Saltkatedralen.

Kveldens middag ble inntatt på
en klassisk jødisk restaurant i den
jødiske bydelen i Krakow. Her
ble vi underholdt med klezmer
(jødisk) musikkonsert.
Søndag startet vi tidlig med buss
mot sør, vi skulle på båttur på

På elvetur

elva Dunejec. Etter ca. 2 timers
kjøring kom vi til påstigningsstedet for elveseilasen. Båtturen forgikk i såkalte tømmerflåter, men
de minnet mer om små flatbunnete båter med sitteplasser. Vi
seilte nedover elven ca. 18 km,
med fall på ca. 3 m pr. km og vi
var 14 personer i hver båt. På store deler av turen er elva grensen
mellom Polen og Slovakia, og ligger i en nasjonalpark (Pieniny nasjonalpark), med vakker natur,
der klipper reiser seg opp til 300
meter over oss. I hver båt var det
to guider, som innimellom staket
og styrte båten, slik at vi fikk
maks uttelling i strømmen. Virkelig en meget behagelig og minnerik elvepadling i strålende søndagssol. På veien hjem til Krakow spiste vi noe sein lunsj på et
hyggelig, landsens vertshus.

Fellesmiddagen om kvelden ble
igjen inntatt på en av de hyggeli-

VIKTIG

Sosialnemnda vil minne om at
det blir JULEMESSE i november 2012. Det er et år til, men tiden går fort og mye håndarbeid
skal utføres, så nå er det bare å
finne frem strikkepinner, heklenåler, tråd og nål og sette i gang!
Her er mange kreative søstre, så
vi håper på mange fine ting til
julemessen.
Er det noen av dere som lurer på

ge restaurantene rundt markedsplassen. Her ble reiseleder Knut
Ivar Tveten takket og påskjønnet
for et utmerket arrangement,
hvor alt var lagt til rette til det
beste for oss alle. Det er ingen enkel jobb å få alt til å klaffe, men
her var ingen ting overlatt tilfeldighetene. Tusen takk for vel utført jobb, Knut Ivar.
Mandag var det tid for hjemreise,
som gikk som planlagt. Vi landet
i rute på Gardermoen, hvor bussen sto klar og ventet.

Undertegnede hadde noen fine
dager og det var kun fornøyde
reisedeltagere som ankom Indre
Østfold på ettermiddagen. Selv
om noen av oss er godt voksne,
må jeg si jeg er imponert over utholdenheten til alle sammen. Alle
i godt humør med friske kommentarer og positiv innstilling.
Per Ola Halvorsen

MELDING:

noe, er det bare å spørre oss i
Sosialnemnda. Vi vil også komme tilbake til dette senere.
Av Primus motor i julemesser,
Eks OM Åse Karin Røsand, får
vi råd og hjelp på veien.

May Loe Trippestad
Leder i Sosialnemnda

Til venstre Nina under forberedelsene til forrige julemesse.

hjelp dine medmennesker der du kan
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Vadstenaturen 2011

Opplegget for turen var noe annerledes i år. Istedenfor buss fra
Vadstena reiste vi med fly fra
Helsingfors, Oslo og Stockholm
til München. Her ble vi tatt imot
av Gunnar Jivegård og den tyske
bussjåføren Alexander. Reisefølget bestod av 4 fra Finland, 10 fra
Norge og 19 fra Sverige. Vi kjørte
gjennom kjent landskap og passerte grensen til Italia ved Brennerpasset. Herfra var det nye
opplevelser gjennom vakre landskaper med fjell og skogkledde
daler til Verona.

Neste dag startet med besøk i Verona hvor vi selvfølgelig fikk
med oss Julies balkong før vi fortsatte til Venezia. Her fikk vi guidet tur til Markusplassen og Dogepalasset og vandret i smale gater og smug og passerte kanaler
hvor gondolene gled forbi.

Balkongen hvor
Julie sto og med
skulptur av henne
under balkongen,
slik det ser ut i
dag. Turdeltager
Christer Svedberg
fra Finland er Romeos stand in.
Dag 3 fortsatte
vi til Ravenna
og videre til Toscana-Umbrien
på til dels skummelt smale veger fram til hotellet i vakre Passignano sul Trasimeno hvor vi skulle bo i to netter. På formiddagen den fjerde

dagen var det biltur gjennom det
vakre Toscana og
stopp i Siena med
den gamle domkirken og det berømte rådhuset. Begge ble påbegynt på 1200-tallet. Her i Siena
var det faktisk flere som opplevde at det var mulig å gå seg bort.
Det var en stressende opplevelse.
Om ettermiddagen var det vinsmaking på Stefania Mezzettis
vingård og senere var vi invitert
til hjemmebakt steinovnspizza
hos Karin og Brode Stefan Båverud. De er fra Vadstena og har
kjøpt en større skogeiendom i
området.

Dagen derpå setter vi kursen mot
Adriaterhavet. I Assisi fikk vi en
interessant tur i de gamle minnesmerkene sammen med en
svensk dame som hadde bodd i
byen i mange år. Så begynte siste
etappe i Italia fram til Ancona
hvor vi gikk ombord i fergen til
Split i Kroatia. Neste morgen forlater vi fergen og kjører noen mil
nordover til Primosten hvor vi
inntar vårt hotell for tre netter. Et
fint opphold i prektige omgivelser og daglige utflukter. Noe
av det mest minnerike var besøket i nasjonalparken KRKA. Området ligger på begge sider av elven KRKA og er på over 100 kvadratkilometer og har en artsrik
fauna og flora. Det er registrert

Nasjonalparken Krka med de bygde
stiene som slynget seg kilometervis,
ses til høyre på det nederste bildet.
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Primosten, tett bebygget og et kjent
landemerke.

over 860 forskjellige planter, men
det var de fantastiske bildene av
vann og trær som gjorde størst
inntrykk, og den nesten eventyrlige stien på flere kilometer som
er bygd av trevirke gjennom området.

Vi fikk også med oss en tur i
kystområdet nord for Primosten.
Her er det over 200 øyer, men
bare seks øyer har fast bebyggelse. Søndag forlater vi Primosten og starter turen nordover i
Kroatia, krysser Slovenia og kommer fram til St. Johann i Pongau i
Østerrike hvor vi overnatter.
Mandag fortsetter turen nordover
til München. Om kvelden er det
festloge i Bavaria for brødre, søstre og andre gjester. Språket er
selvfølgelig tysk, men vi har heldigvis med oss Bjørn Øhrn fra
Borlänge som oversetter til
svensk, men også fra svensk til
tysk. Etter møtet blir det brodermåltid med fin blanding av verter og gjester. Her får vi nye bekjentskaper, men vi møter også
Eks OM Friedhelm Dammers fra
Bayerische Friedensloge Dachau
som har vært med på mange
Vadstenaturer tidligere.

Vår finskfødte guide Mikael Henriksson som guidet oss i München.

Kurfyrstinnens sommersted.

Neste dag er det rundtur i München med Mikael Henriksson som
utmerket guide. Han er opprinnelig finsk, men har bodd
mange år i München. Vi fikk bl.a.
besøke slottet Nymphburg som i
sin tid var bygd som sommersted
for kurfyrstinnen. Det var noen
hundre værelser og stallplass til
ca. 100 hester. Rundturen ble avsluttet med lunsj på Hofbrauhaus
hvor også flere av logebrødrene
møtte opp.
Neste dag starter heimreisen,

D e n

Turens arrangør og leder Gunnar Jivegård er midt på bildet som er fra båtturen i øygruppen nord for Primosten.
men vi får med oss den vakre barokkirken Fürstenfeldbrück og en
liten omvisning og lunsj i Altomünster før kursen settes mot
Franz Josef Strauss-flyplassen i
München. Her avsluttes med av-

d i g i t a l e

Ja, vi lever i den digitale verden, og
nå tenker jeg spesielt på kommunikasjon og informasjon.
På universitetene har de da også et
fag som heter: Informasjonsteknologi, forkortet til IT.

På alle områder er det forandringer,
ta for eks. postkontorer. De er flyttet
til foretninger eller til en bakgård,
som her i Askim. Folk skriver ikke
brev lenger, så vi trenger ikke lenger
de store postkontorene.

Alt skal jo gå så fort nå. Jeg må noen
ganger tenke tilbake på min barndom. Da jeg vokste opp i 20-30 åra,
hadde vi ikke telefon og ikke bil. Det
eneste var hest og vogn. Ja, jeg hadde ikke engang sykkel før jeg skulle
”gå for presten” og måtte helt ned til
Askim. Men så var vi jo ganske isolert også naturligvis.

Kommunikasjon foregår nå på ”nettet” som de sier og på mobilen med
SMS og MMS, raskt og greit.

Selv om vi eldre strittet imot, blir vi
tvunget til noe av dette nye. Ja, en
dag krasjet jeg mobilen min, og da
følte jeg meg helt utafor. Tenk på alle
telefoner jeg ikke fikk og alle SMS’er.
Krise.

Ja, vi stritter imot facebook, tvitter
og diverse andre datauttrykk. Nå er
det visstnok kommet noe som heter
iPhone og iPod, som folk må ha og
som barn sparer til.

Det er jo ikke så greit heller å klare
seg uten PC i dag. Det henvises stadig til NRK.no hvis vi skal få med
oss viktige ting. Ja, hvorfor sies det
”dott” forresten, hvorfor ikke punktum, som er et ord vi kjenner?

Ja, jeg har da gått til det skritt og
kjøpt PC og innrømmer at jeg har
glede av den, men ble skrekkslagen
da mitt barnebarn på 15 år kom og
sa:”Mormor, nå må du lage din egen
blogg også”.

Jeg skulle da chatte med alle jeg
kjenner. Ja, chatte, hva er nå det? Jeg
slo opp i den engelske ordboka, jo
chatte, betyr ganske enkelt å skravle.
Jeg hører jo om slik chatting. Det
foregår omtrent slik: ”Nå har jeg
spist middag, og nå sitter jeg og koser meg. Men jeg må jo legge meg
tidlig, for jeg skal jo opp tidlig i morgen. Så ha det bra”. Ganske intetsigende, spør du meg.
Så det er ikke rart om vi lurer på
hvordan det blir på gamlehjemmet
når vi kommer ditt. En mann jeg
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skjedsklemmer og deltakerne forsvinner til de forskjellige avgangsgatene.
Takk til Gunnar Jivegård for nok
et minnerikt og fint arrangement!
Magne Skadsheim

v e r d e n
kjenner ser det for seg omtrent slik:
Jeg ser meg selv liggende svak og
avkreftet i en sykeseng. På mitt nattbord står en monitor som lyder:
Hvordan har vi det i dag, da, Hansen?
Trenger du medisin
tast 1
Er du tørst

tast 2

Skal du på toalettet

tast 4

Er du sulten

tast 3

Jeg taster 4 med skjelvende hånd.
Svaret kommer: Det er for øyeblikket
stor trafikk på avdelingen. På grunn
av innsparinger har vi kun to pleiere
på avdelingen, hvor det nå er 40 pasienter. Du står som nr. 16, men du
rykker stadig framover i køen. Vennligst vent.
Ventemusikken er: Deilig er jorden.
Stemmen bryter inn igjen: Du er nå
nr. 13, og rykker stadig framover.
Vennligst vent. Og så Deilig er jorden igjen.
En vakker sang, men det hjelper så
lite. Etter en time er det for sent.

Hvilken tast skal jeg trykke for å bli
vasket og få rent sengetøy? Det vet
jeg ikke, men jeg rykker stadig framover i køen.
Boja

Loge Nr. 20 Fritjof Nansen på besøk
Denne siste torsdagen i oktober
hadde Loge Nr. 20 Fritjof Nansen
i Oslo tatt turen til Villa Nore.
Det var god stemning i festsalen
før logemøtet, og praten gikk lett
blant de frammøtte brødrene. Det
kom 22 brødre fra Oslo. 2. høvedsmann Paal Wingaard fra Leir
Nr. 23 Smaalenene og 55 brødre
fra egen loge var samlet.
På denne torsdagen var det også
en innvielse, så det var ekstra
høytidelig med galla. Etter logemøtet ble vår nye bror Tore Seim
med fadder Karl Øvrebø høytidelig gratulert av både egne og gjestende brødre ved utgangen fra logesalen.

Vår nye bror Tore Seim og fadder
Karl Johan Øvrebø.

UM Per Olav Eek invitere så brødrene til middagsbordet. Han ønsket gjester og brødre velkommen, og kunngjorde at dagens
meny var elgstek med grønnsaker, poteter og viltsaus. Derpå ble
sangen ”Ved Besøk” sunget før
maten ble servert.
Da maten var vel fortært kunngjorde UM Per Olav Eek kveldens talerliste og ordet gikk først
til vår OM Kåre Mons Bye etter at
”Velkomstsang til nye brødre”
var avsunget. Han gratulerte vår
nye bror Tore Seim og minnet om
at det nok kunne bli mange inntrykk fra innvielsen som skulle
fordøyes. Han la vekt på at et
medlemskapet i logen betyr en
utvikling gjennom grader og ritualer som aldri tar slutt. Til slutt
minnet OM både vår nye bror og

alle oss andre om følgende:
– ”Takk for fremmøte i kveld,
møt så ofte dere kan. Et godt
fremmøte styrker samholdet
mellom brødrene.” Han avsluttet
med å ønske vår nye bror velkommen.
OM fortsatte så å tale til OM Jarle
Egil Dahl og hans brødre i loge
nr. 20 Fritjof Nansen. Det er stor
stas å få besøk fra Stortingsgata i
Oslo, sa OM Kåre Mons Bye. ” –
Det er neste så vi er litt skremte,
men det er nok ikke så farlig allikevel” spøkte han. Og fortsatte
med å si at det er hyggelig og
viktig både å dra på besøk og få
besøk, og at vi var på besøk i
Oslo for et par år siden. Noe som
kan være viktig er å dra erfaring
fra hverandres utførelse av ritualer i ulike sammenhenger.
Så passet vår OM på å gratulere
OM Jarle Egil Dahl med loge Fritjof Nansen’s 75 årsdag den 10.
oktober.
Han fortalte så litt historie om
Villa Nore fordi vi er svært stolte
av logelokalet vårt av flere årsaker. I logesalen er deler av innredningen smykket med treskjæring utført av bror Johs Smedby,
og den nye flotte festsalen som
sto ferdig i 2007 er vesentlig finansiert av en ”dugnadsgave” fra
en ordensbror som er bosatt i
USA, men som gjester oss når anledningen byr seg. Han håpet
gjestene hadde hatt en hyggelig
opplevelse av besøket og avsluttet med å ønske god tur hjem.
Så tok fadder Karl Johan Øvrebø
ordet og gratulerte Tore Seim og
ønsket lykke til med tilværelsen i
logen, og den vandring i grader
og ritualer det medfører. Han sa
også at han hadde sett fram til å
få med Tore Seim i vår loge. Han
festet avslutningsvis OF-nålen
som det er vanlig at fadder gir
ved innvielsen.
Vår nye bror Tore Seim fortalte at
innvielsen hadde gjort dypt inntrykk og takket for tilliten og gledet seg til veien videre.
OM Jarle Egil Dahl fra Fritjof
Nansen takket for varm velkomst
til vår loge og Villa Nore.
”Det var spennede å komme til et
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så imponerende logehus som Villa Nore” sa han.
De fikk bekreftet at ”dette er et
hus som inviterer inn” som det
sto å lese i ”De Tre Kjedeledd” i
2008. Han fortsatte med at det er
første gang han besøkte vår loge.
Det var knyttet ekstra stor spenning til besøket siden det også
innebar at de fikk overvære en
innvielse. Forventningene var
store siden de visste at vi holdt
høy stadard på det seremonielle,
og de ble ikke skuffet. ”Dere har
all grunn til å være stolte” sa han.
Det er spennede å besøke andre
loger og få nye impulser, og han
håpet på snarlig gjenbesøk fra
oss.
Han gratulere også vår nye logebror med inntreden i broderskapet.

OM i Oslologen Jarle Egil Dahl og
vår egen OM Kåre Mons Bye.

Avslutningsvis overrakte han en
flott blomsterbukett til vår OM.
Sangen ”Til Loge Håkon Håkonssen” ble sunget før bror Tor Glasø
takket for maten med å ta utgangspunkt i at et måltid er fellesskap og sanseopplevelser på
mange plan. Han knyttet tråden
til Hans Børli’s dikt ”Junikveld”
som han leste med stor innlevelse. Det må også nevnes at han
har en sterk personlig tilknytning
til Hans Børli’s univers i Eidskog.
Junikveld

Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen.
Og alt vi ser på har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.

Se – skogsjøen ligger og skinner rødt
av sunkne solefalls-riker.
Og blankt som en ting av gammelt
sølv
er skriket som lommen skriker.

Og heggen ved grinda brenner så
stilt
av nykveikte blomsterkvaster.
Nå skjelver de kvitt i et pust av vind,
– det er som om noe haster ...

– Å, flytt deg nærmere inn til meg
her på kjøkkentrammen!
Den er så svinnende kort den stund
vi mennesker er sammen.

Før vi gikk fra bordet sang vi “Til
Loge Håkon Håkonsson”
Så ble det servert kaffe og deilig
bløtkake. Under kaffen tok bror
Paal Wingaard fra Leir Nr. 23
Smaalenene ordet og holdt et innlegg om det å bli kallet til leir. Beskjeden var at det å være medlem
i logen betyr å være villig til innsats, også på veien videre innenfor vår orden. Så ta godt i mot å
bli kallet til leiren.
Før brødrene fra gjestende loge
forlot oss ca. 23.15 sang de Fritjof
Nansens logesang"Kamp, Liv,
Seier" a capella.
Terje Borgersen

Paal Wingaard hilste
fra og informerte om Leir
nr. 23 Smaalenene.

Dikt

6. august,
snart er sommeren slutt.
Med regn tåke
og litt sol i ny og ne,
så blir høsten bra, skal du se!

Men plutselig er vinteren her –
snø kulde og is –
vi hutrer og fryser
og lengter oss bort
til varmere strøk.

Gjestende Oslo-brødre avsluttet med sang, i midten OM Jarle Egil Dahl.

Men igjen er våren her,
med solskinn og grønne trær.
Vår og sommer kommer til slutt –
så plutselig igjen er det 6. august!

«MENINGERS MOT»

Ruth B.E.

”MENINGERS MOT”: Her kan brødre og søstre sende inn tanker de har, betraktninger, synspunkter
m.m. de ønsker å dele med andre eller gi videre noen gode ord de har funnet et sted.
Redaksjonen håper at medlemmene vil sende inn stoff til den nye spalten, underskrevet med navn og beskjed om
det ønskes at navnet skal stå på trykk.
Stoffet kan sendes til.: b. Halvor Kure. E-post: hakure@gmail.com
s. Toril Natrud. E-post: toril.natrud@gresvig.no

Dugnad

I Loge Cecilia har vi 118 medlemmer. Lørdag den 15. oktober var det dugnad på Villa
Nore. – Og det var 2 medlemmer som møtte .....

Turid og Gunvor

Ordspråk

Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gammel.

Det er ikke alt godt som gammelt er og ikke alt nyttig som er nytt.
Gjør det du skal og la komme hva der vil.

God granne er bedre enn bror langt borte.

Det som er gjort i dag, er ikke ugjort i morgen.

Når sannheten sover, våker løgnen.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET • SANNHET
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Logemøte – med rikholdig agenda
I forbindelse med møtet 29. september ble brødrene Kjell Jan
Høglund, Aasmund Waglie,
Terje Borgersen og Kjell Wilhelmsen tildelt ”Den edle kjærlighets grad”. Brødrene ble gratulert av de andre brødrene ved
utgangen fra logesalen.
Dette var også årets sosialaften,
og det ble samlet inn kr. 8.550,-.
Formålet vil bli kunngjort senere.
UM Per Olav Eek ønsket så brødrene velkommen til bords. Einar Sunde gratulerte fadderbarnet Terje Borgersen med gradtildelingen. Han takket også for
maten denne kvelden.
Til dette møtet var Arne Krokan
som er professor ved NTNU invitert. Han har magistergrad i
sosiologi fra Universitetet i
Oslo, og doktorgrad i medievitenskap fra samme sted. De siste årene har han arbeidet med å
beskrive hvordan ny teknologi
endrer samfunnet og spesielt
hva som skjer når stadig fler
bruker internett på mer og mer
avanserte måter.
– Hva skjer med norske butik-

ker når vi kan kjøpe de samme
varene for en tredel av prisen
på nett fra utlandet?

– Og hva skjer med avisene når
vi leser mer og mer på nett?

– Hvordan blir det når det snart
bare er eldre mennesker som
ikke er på Facebook, eller som
vet hvordan de bruker Twitter?
Dette ble en meget spennende
og interessant reise i vår nye
mulighets- og handelsverden i
cyberspace.
Hva med å handle sykkel i deler for kr 15.000 på nett, sette
den sammen og selge den på
nett i konkurranse med en butikk som skal ha kr 50.000 for
samme sykkel?
Videre var han innom dette
med påvirkning ved hjelp av
sosiale medier som Facebook,
Twitter, blogger etc. Han kunne
også vise hvordan påvirkningen kunne måles basert på antall
følgere (Twitter) etc.
Foredraget engasjerte, og det
ble stilt spørsmål både underveis og til slutt.
Terje Borgersen

Vänskapskaka

Lene-Marie og Per-Olav Eek
hadde i august besøk av sine
logevenner Maud og Larseric
Eldenäs fra Nyköping. Under
Cecilias embedsmannsinstallasjon i slutten av august var
Maud med på logemøtet og
leste et dikt under søstermåltidet.
På oppfordring bringer vi her
diktet:

Vänskapskaka

Utan mjöl och utan jäst
gör en kaka – bjud till fest.

Kakan är ej svår att göra
tänka först och sedan röra.

Låt din form bli rikligt smord
med en näve goda ord.
Givmildhet i tio droppar,
hjälpsamhet i fyra koppar

glädje, skratt och tålamod
väger du med största lod.
Utav alla dessa mått
du en smakfull kaka fått.
Tag en skiva utav den
ge den till din bästa vän.

Ja – kakor utav denna sort
kan man ofta giva bort.

Låt den bli en "var-dags-kaka"
så att alla kan få smaka.

Professor i Vitenskap og Teknologi ved Universitetet i Oslo foredrar engasjerende om «Fra jordbruk til digitalt nettsamfunn».

