NORE-NYTT
Villa Nore,
Mysen
Nummer 1 – 2003
28. mai
Utgivelse nr. 26
Årgang 13

MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F I INDRE ØSTFOLD

50 års
Veteranjuvel
Side 6

SOS/OF
barneaksjon
Side 11

Redaktøren mener:

L E D E R

Som medlemmer av Odd Fellow er vi godt kjent med de etiske grunnbegrepene som vår orden bygger sin virksomhet på; besøke de syke, hjelpe
de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse. I dagens velferdssamfunn er mange av disse oppgavene overtatt av det offentlige, men
like nødvendig er det at vi som medlemmer av Odd Fellow hele tiden forsøker å arbeide i det godes tjeneste, dvs. omsette ordenens etikk i praktisk
handling.
Dette skal vi få rik anledning til å gjøre i høst når vi sammen med organisasjonen SOS barnebyer tar del i den landsomfattende barneaksjonen,
der målet er å samle inn minst 14 millioner kroner. Dette beløpet kommer
i tillegg til de ca. 6 millioner vi som medlemmer av Odd Fellow bidrar
med til SOS barnebyer gjennom ekstra kontingenttrekk eller på annen
måte.
Lokalt i Håkon Håkonsson og Cecilia er henholdsvis undertegnede og
Gunn Sandvig utpekt som aksjonsledere. Sammen med brødre og søstre
som har meldt seg frivillig vil vi organisere og gjennomføre landsaksjonen
lokalt i I. Østfold sammen med frivillige fra SOS barnebyer. Aksjonen pågår i tidsrommet 15. – 22. november 2003. Som brødre og søstre i våre to losjer skal dere alle få god anledning til å være med i denne viktige aksjonen.
I tiden som kommer vil vi gi brødrene og søstrene informasjon om kampanjen, og vil også i noen grad hente inn ressurspersoner utenfra som kan
gi oss nyttige kunnskaper om SOS barnebyer og det arbeidet denne organisasjonen gjennomfører i over hundre land verden over.
SOS barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon som gir
langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn – uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Den ble etablert i 1949 av østerrikeren Herman
Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under
2. verdenskrig. Etter mer enn 50 års virksomhet har 50 000 barn og unge
fått sitt hjem i de over 400 barnebyene verden over. I en SOS barneby er det
en fast omsorgsperson som gjennom sin daglige nærhet gir barna en trygg
oppvekst. Dette er hovedpersonen i barnas liv og en erstatning for deres
biologiske familie. I de fleste land er omsorgspersonen en SOS – mor. Likevel er både mors- og fars-roller representert i barnebyene. Det er et viktig
prinsipp i SOS barnebyer at søsken aldri blir skilt fra hverandre. En barneby består som regel av 10-15 familiehus. I denne storfamilien får barna sin
identitet og kulturelle røtter. Det legges vekt på at barnebyen er en integrert del av lokalsamfunnet og at barna får en solid utdanning. Alle SOSbarn får grunnleggende skolegang med individuell, faglig oppfølging.
Gjennom yrkesopplæring og videreutdanning blir de som voksne satt i
stand til å sørge for seg og sine, og bidra med viktig kompetanse i sitt lokalmiljø.
Pengene vi samler inn skal gå til byggingen av en barneby i San Vicente,
El Salvador. Det skal også bygges et sosialsenter i barnebyen, som kan hjelpe familier med sosiale problemer til å bli mest mulig selvhjulpne.
I vårt Odd Fellow område, og sammen med frivillige fra SOS barnebyer,
vil vi ha ansvaret for noe over 100 innsamlingsbøsser. Det er satt som mål å
samle inn minst kr. 1.200 pr. bøsse, altså totalt i vår region noe over 120.000
kroner. Synes dette å være en vanskelig oppgave? Nei, med den medlemsmasse og det nettverk våre medlemmer har på sine hjemsteder bør dette
være en overkommelig oppgave. Det kan nevnes at ungdommer (kommende konfirmanter) nylig samlet inn nesten 200.000 kroner i noen få
I.Østfold kommuner til Kirkens nødhjelp. Da bør vi klare vår del av det
målet som er satt for landsaksjonen 2003, og som vår hovedorganisasjon
helhjertet støtter. Jeg tror jeg har alle medlemmene i Odd Fellow med meg
når jeg påstår at det ikke finnes noe edlere mål enn å hjelpe barn og unge
som lider nød i en verden som fortsatt preges av sult, savn, nød og elendighet.
Bjørn R. Opjordsmoen
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Rolf Bryntesen er død

Bror Rolf Bryntesen døde 3. mai
2003, 83 år gammel.
Med Rolf Bryntesen har vår losje mistet en av sine mest avholdte brødre.
Rolf Bryntesen var født i Melsomvik i Vestfold 19. november
1919.
Den siste tiden var han mye
syk, men sykdommen knekket
ikke Rolf. Han forsonet seg med
sin sykdom, mistet ikke livsmotet og hadde til det siste godord
til de han møtte. Selv hadde jeg
gleden av å besøke han noen
dager før han døde.

Det var en uredd og som alltid
klar Rolf jeg møtte. I våre
mange samtaler opp gjennom
årene ga han mye. Så også vår
siste samtale. Jeg kom for å
intervjue han til Nore Nytt i forbindelse med tildelingen av 25
års veteranjuvelen i november i
2002.

Intervjuet kommer aldri på
trykk. Rolf døde før det kom så
langt, men minnene, hans innsikt og klare holdninger og oppfatninger vil leve lenge blant
oss. Han er og blir dypt savnet –
i sin familie, men også i vår losje hvor vi alle satte så uendelig
stor pris på han.
Rolf Bryntesen ble tatt opp i vår
Orden 30.11.1977 i Fr. Nansens i
Oslo. I 1988 kom han til Skiptvet og derigjennom gikk hans
veg til nr. 62 Håkon Håkonson.

I 1984 ble han tatt opp i Leiren. I
losjen innehadde han følgende
embeder:
Insp. 83-85 og 89-91
CM 85-89
OM v. Ass. 87-88
OM h. Ass. 99-01

Miriam Christensen er død

Vår kjære Eks OM Miriam
Christensen, født 25 mai 1937,
døde 14. april 2003.

Søster Miriam ble innviet i vår
orden 22. september 1969.
Hennes fadder var Anna Brønn.

Søster Miriam har vært høyre
ass. hos CM, vært CM i to perioder og både tjenestegjort som
UM og OM i vår loge.
OM var hun i perioden 1981-83.
26. september 1994 fikk hun sin
25 års Vet. Juvel. Med sitt varme
og vinnende vesen var hun en
kjær logesøster.
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Rolf Bryntesen ble bisatt fra
Skiptvet Kapell fredag 9. mai.
Svein Olav Agnalt

Alle vil vel huske henne fra den
vakre seremonien fra vår Festloge i januar.

Vi takker for gode minner og
lyser fred over søster Miriams
minne i Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet.
Sol.

S E K R E T Æ R E N S

Veteranjuveltildeling:

I høstterminen har vi to søstre som skal tildeles 40års Veteranjuvel. Kari Tallaksrud ønsker å få tildelt
sin juvel til høsten og ikke i mars måned slik det
var satt opp.
Jenny Christine Eek har vært logesøster i 40 år i
september.
Dato for tildeling blir bekjentgjort senere.
Rigmor Løes, sekretær

40-års Veteranjuvel ble tildelt Lilly Bentsen på Villa
Nore mandag 24.03.2003.

Jubilanter:

06.06.2003
09.06.2003
14.07.2003
17.07.2003
12.08.2003
Vi gratulerer!

S PA L T E

Valborg Aastad 80 år
Maja Andresen 75 år
Randi Jansen 70 år
Oddbjørg Jøstad 80 år
Anne Kristine Lindbæk 50 år

Nye søstre:

Som nevnt i forrige nr. av NoreNytt fikk Loge Cecilia fire
nye medlemmer høsten 2002. De ble innviet 28. oktober.

Det var: Eva
Bakurowitz,
f. 29.06.1963, fra
Trøgstad.
Fadder: Anne
Lina Fimland.

Margot Brita Aldal,
f. 04.06.1949, fra
Trøgstad.
Fadder: Gunvor
Egeberg.

Inger Synnøve
Sparre-Enger, f.
14.08.1945, fra
Askim.
Fadder: Lise
Holme.

Frøydis Haug,
f. 08.07.1967, fra
Eidsberg.
Fadder: Eks RP
Guro Lie.
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S PA L T E

1850 Mysen
1850 Mysen
1850 Mysen
1860 Trøgstad
1870 Ørje
1820 Spydeberg
1820 Spydeberg

1923.08.31
1933.04.25
1933.05.28
1943.06.16
1943.06.27
1943.09.11
1953.10.05

80 år
70 år
70 år
60 år
60 år
60 år
50 år

Andresen, Leif Vold
Bryntesen, Rolf

1850 Mysen
1816 Skiptvet

02.12.05
02.12.05

40 år VJ
25 år VJ

Lie, Alf Halfdan
Diskerud, Erik M.
Lintho, Aage
Forvik, Evald Julius

1850 Mysen
1850 Mysen
1850 Mysen
1860 Trøgstad

03.05.08
03.04.03
03.03.06
høsten 2003

50 år VJ
40 år VJ
25 år VJ
25 år VJ

VETERANJUVELER 2002

VETERANJUVELER 2003

Fotograf: Asbjørn Nedregård

NYE BRØDRE

21. november 2002 ble Per Christian Frøshaug, Trøgstad, tatt opp.

24. april 2003 ble Tore Huse, Askim, tatt opp.

Fotograf: Asbjørn Nedregård

Skadsheim, Magne
Grefslie, Jan Yngvar
Narvestad, Per
Ekhaugen, Johan A.
Kjærheim, Vidar
Eng, Rolf
Moen, Kjell

24. april 2003 ble Terje Ekhaugen,
Trøgstad, tatt opp.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET • SANNHET
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Fotograf: Asbjørn Nedregård

Jubilanter 2003

S E K R E T Æ R E N S

En milepæl i Loge Håkon Håkonsson

50 års Veteranen Alf Lie flankert av til venstre DSS Leif-Egill Karlsen og
Storrepresentant Dagfinn Arnesen. Bak Håkon Håkonssons OM, Jan Grefslie.
Deretter fikk OM Jan Grefslie ordet. Han uttrykte logens og sin
egen stolthet og glede over den
heder som ble vist vårt chartermedlem og takket ham for hans
store innsats for loge Håkon Håkonsson.
Etter at brødrene Per Sannum
og Jan Grefslie hadde gledet jubilanten og forsamlingen med nydelig sang og musikk, var Storrepr. Dagfinn Arnesen neste taler.
Han takket jubilanten for godt og
trofast samarbeid gjennom
mange år i både yrkes- og logeliv
og betonte særlig bror Alf Lies
hjelpsomhet og vennlige vesen.
Storrepresentant i leir nr. 23
Smaalenene, Frank Lind, gratu-

Den stolte jubilanten Alf Lie sammen med sin hustru Guro.
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Fotograf: Asbjørn Nedregård

For første gang i vår loges historie skulle 50 års Veteranjuvelen
tildeles. Den høytidelige seremoni ble ledet av DSS Leif-Egill
Karlsen, assistert av Storrepr.
Dagfinn Amesen som fung. Stormarsjall og bror Paul Evensen
som ledsager. I sin personlig treffede tale under seremonien berømmet bror DSS jubilanten for
hans enestående trofasthet mot
Ordenen og logen, noe de oppleste vita i seg selv var et talende
vidnesbyrd om. Bror Alf Lie er
den eneste gjenlevende av loge
Håkon Håkonssons charterbrødre. Han ble innviet i Ordenen 4.
mai 1953 i loge nr. 30 Grimkell og
ble altså en av stifterne da vår
loge ble instituert 28. november
1959, og dertil ble han logens føste sekretær. Deretter fulgte en imponerende rekke av embeder:
Skattmester, UM, CM’s V. ass.,
OM, Eks OM og Storrepresentant. I perioden 1985 -87 var han
dessuten kasserer i leir nr. 7 Østfold.
Jubilantens ektefelle, Eks Rådspresident Guro Lie, var invitert
til aftenens ettermøte, og hun var
første taler ved det påfølgende
taffel. Hun holdt en dyptfølt tale
til jubilanten og poengterte den
betydning deres felles engasjement i Odd Fellow hadde for deres famileliv, og den glede de
hadde hatt av sine felles ordensopplevelser.
DSS Leif-Egill Karlsen tok opp
tråden fra sin tale i logesalen og
utdypet ytterligere sin honnør til
50-årsveteranen. Han avsluttet
med å overbringe en personlig
hilsen fra Stor Sire.
Neste taler, Eks DSS Jens Flakstad fra loge nr. 40 Vern, som selv
er 50 års veteran, takket bror Alf
for vennskap og broderskap
gjennom mange år og dvelte ved
de mange felles ordensminner.

Fotograf: Asbjørn Nedregård

Torsdag 8. mai 2003 ble en
stor dag for loge Håkon
Håkonsson og ikke minst for
Eks OM Alf Lie, som kunne se
tilbake på 50 års medlemskap
i Ordenen.

lerte jubilanten og takket ham
spesielt for god faglig assistanse i
en tidligere epoke i livet. Han avsluttet med å overbringe en spesiell hilsen fra Eks DSS Erik Tallaksrud, som ft. befinner seg i
Spania.
De mange taler som nå er referert, ble på behørig måte ledsaget
av vakre blomster-hilsener.
I sin takketale gav 50-årsveteranen et tilbakeblikk over sitt
lange logeliv, og han uttrykte en
spesiell og dypfølt takk til sin
hustru for alt hun hadde betydd
og fremdeles betyr for ham. Han
avrundet sin tale med en hjertelig
takk til ordenen for den heder
som var blitt vist ham.
Det høytidelige taffel ble avsluttet av Eks OM Vidar Kjærheim, hvis egentlige oppgave var
å takke for maten. Han fant det
imidlertid uunngåelig å konsentrere sin takk om dagens jubilant,
som han i en årrekke hadde vært
kollega med. Han fremhevet bror
Alf’s samarbeidsvilje og humørfylte vennlighet og betegnet ham
som en forbilledlig representant
for ekte Odd Fellowship.
Etter taffelet fortsatte den hyggelige aften i salongen, og 50-årsjubilanten, hans hustru og logen
var blitt beriket med en uforglemmelig begivenhet.
Dagfinn Arnesen

Leif Vold Andresen – 40 års veteran

Fotograf: Asbjørn Nedregård

Under ledelse av DSS Leif-Egill
Karlsen fikk Leif Andresen sin 40
års veteranjuvel 5. desember
2002. Leif ble tatt opp i Ordenen
29. november 1962. Fra første dag
var han usedvanlig aktiv. Vårt
nye ordenshus var nettopp innkjøpt og arbeidsoppgavene var
utallige i forbindelse med ominnredning og oppussing. Leif sparte
seg ikke når det gjaldt dugnadsarbeid og han var også den drivende kraft da rommene våre i
kjelleren ble bygd og innredet.
Senere ble han også formann i

styret for A/S Nore og hadde
dette vervet i hele 10 år.
Leif hadde også sine embeter i
logen og ble til slutt OM i perioden 1987-89. I 1968 var han for
første gang fadder til et nytt medlem og siden er det vel ikke tall
på hvor mange som har Leif som
fadder. Vi kan vel trygt si at ingen har i samme grad som Leif
sørget for rekrutteringen til logen. Takk til Leif for helhjertet
innsats gjennom alle år!
Magne Skadsheim

40 års veteranjuvel i Håkon Håkonsson

Fotograf: Asbjørn Nedregård

Bror Aage Lintho sammen med Storrepresentant Dagfinn Arnesen.

på jubilantens arbeidskraft og erfaring.
OM Jan Grefslie sluttet seg til
Eks DDSS's beskrivelse av 40 årsveteranen og uttrykte logens gratulasjon og takknemlighet ved å
overrekke en blomsterbukett.

Bror Dagfinn Arnesen fremhevet i sin tale jubilantens hjelpsomhet overfor alle som trenger
råd og dåd av praktisk art. Videre
poengterte han bror Eriks store
engasjement i organisasjonslivet
på det lokale plan, og at han i
dette engasjement alltid tilstrebet
sannhet og rettferdighet. Taleren
betegnet jubilanten som en mann
med sine meningers mot og uttrykte sin gratulasjon ved å overrekke blomster.
Jubilanten takket i velformulerte ord for den ære Ordenen og logen hadde vist ham ved tildelingen av 40 års-juvelen og for den
oppmerksomhet som var vist
ham ved taffelet, og dermed var
nok en minnerik begivenhet i
loge Håkon Håkonsson offisiselt
avsluttet.
D.A.

Bror Aage Lintho ble på vårt
møte den 6. mars 2003 tildelt 25
års veteranjuvel. Den høytidelige
tildeling ble foretatt av bror Storrepresentant Dagfinn Arnesen.
Bror Aage Lintho ble opptatt i
vår Orden den 2. mars 1978. Bror
Lintho har vært en av flere brødre som på grunn av sitt arbeide
har måttet være fraværende i
våre møter i mange år. Men etter

å ha gått over i pensjonistenes
rekker, er bror Lintho igjen blitt
en flittig møtedeltager og er aktivt med når arbeid skal utføres i
Ordenshus eller hage. I seniorklubben har han i de senere år
vært en av de bærende krefter.
Vi anser bror Aage Lintho som
en meget verdig mottager av juvelen. Vi gratulerer!
F.L.

Fotograf: Asbjørn Nedregård

Loge Håkon Håkonsson er inne i
sitt 44. år, hvilket betyr at rekken
av staute 40 års-veteraner vokser.
Torsdag 3. april 2003 var turen
kommet til bror Erik Diskerud,
som ble opptatt i Ordenen 21.
mars 1963. Den høytidelige seremoni med tildeling av 40 års Veteranjuvel ble ledet av Eks DDSS
Magne Skadsheim, assistert av
Storrepresentant Dagfinn Arnesen.
Under det påfølgende brodermåltid berømmet Eks DDSS
Magne Skadsheim jubilanten for
hans store dugnadsinnsats i den
travle perioden som fulgte etter
at Villa Nore var innkjøpt av logene Cecilia og Håkon Håkonsson. Her kom bror Eriks praktiske innsikt og ferdighet tydelig til
sin rett. Også i senere års dugnad
har logen kunnet trekke veksler

25 års veteranjuvel
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40 års Veteranjuvel i Loge Cecilia

Lilly Bentsen ble tildelt 40 års veteranjuvel den 24.
mars 2003. Hun er en av de søstre som ble innviet i
loge nr. 31 Cecilia da den hadde sine møter på Festiviteten i Mysen. Lilly er født i Telemark og det var
kjærligheten som førte henne til Eidsberg og til gården Brattfoss i utkanten av Trømborgfjella. Hun og
hennes mann Eivind var her sammen om alt arbeide. Lilly var ikke redd for å ta et tak med når det
gjaldt. De hadde bl.a. mølle og her ble det mange
tunge tak med sekker med korn og mel.
Lilly var en ivrig logesøster og så lenge hennes
mann levde kjørte han henne trofast til møtene.
Men så begynte helsa og skrante. Bl.a. fikk ryggen
en knekk og hun gjennomgikk flere operasjoner. De
siste årene har hun vært med på Søstertreffene en
gang i blant. Etter en hardnakket lungebetennelse
og påfølgende helvedesild måtte hun flytte til Fossum. Her stortrives hun og er full av ros til alle de
ansatte.
Det er så hyggelig å besøke Lilly for hun er alltid
blid og fornøyd og en kommer beriket fra et møte
med henne.
Loge Cecilia hadde nok en flott aften den 24.03.03
da Lilly fikk sin 40 års veteranjuvel. Sermonien ble
ledet med høytid og varme av Eks. Rådspresident
Guro Lie og Stor Sekretær Liv Berit Johansen som
fung. Rådsmarsjal. Jubilanten var tydelig preget av
stunden og det var alle vi andre søstre som overvar
sermonien også. Deilig musikk og sang bandt det
hele sammen.
Etter sermonien i logesalen hadde vi et koselig

Lilly Bentsen sammen med Eks RP Guro Lie til venstre
og Stor Sekretær Liv Berit Johansen.

ettermøte med deilig mat og livlig prat. Eks. Rådspresident Guro Lie holdt en varm, personlig tale til
jubilanten og fremhevet hennes trofasthet mot logen, hennes vennlighet og gjestfrihet.

Felles søstertreff for Østfold

Mandag 7. april 2003 ble det arrangert felles søstertreff for Østfold. Det var søstrene i loge nr. 17
Unitas i Halden som sto for arrangementet, og møtet var lagt til
deres logelokaler "Berga". Fra alle
Østfoldlogene deltok 110 søstre.
Fra Mysen deltok 12 søstre, og
også denne gang stilte hjelpsomme seniorbrødre opp som
sjåfører.
Eks OM Randi Olsen ønsket
oss velkommen og gav oss et
tilbakeblikk på loge Unitas’ historie. Dessuten kunne hun fortelle
at loge nr. 26 Gry hadde sitt utspring fra denne loge, og som vi
vet, er Unitas også vår moderloge. Mange er de historiene våre
aller eldste søstre kan fortelle om
ferden Mysen-Halden og retur i
all slags vær. Loge Unitas har nå

ca. 90 søstre.
Det var skrevet sang for anledningen, og den ble sunget til akkompagnement av Tor Hveding
på trekkspill. Deretter ble det servert kaffe, snitter og kringle. Praten gikk livlig, og alle så ut til å
hygge seg.
Etter bespisningen var det allsang med trekkspillmusikk. Snart
var våre 2 timer til ende. Str. Eks
Rådspresident Guro Lie takket
for maten og arrangementet. Som
en av de eldste Cecilia-søstre var
hun med fra starten av, og hun
berømmet loge Unitas for det arbeid den hadde nedlagt for at vi
skulle få vår egen loge.
Vi takket hverandre for hyggelig samvær og ble enige om at
neste fellestreff skulle arrangeres
av Cecilia-søstrene.
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Som et P.S. vil jeg gierne få tilføye at vårt lokale Søstertreff
samt fellestreffene i grunnen har
hatt liten respons hos Cecilia-søstrene. Jeg appellerer derfor til alle
dere søstre som har anledning,
kom og delta et par formiddagstimer sammen med oss! Møtene
holdes den første mandagen i
måneden. Vi har det veldig hyggelig med sang, musikk, opplesning og av og til et kåseri. Men
fremfor alt har vi anledning til å
snakke sammen og bli bedre
kjent med hverandre – noe som
det ikke alltid blir tid til på vanlige logemøter.

Med hilsen i V. K. og S.
Randi Arnesen, leder

Loge nr. 62 Håkon Håkonsson – Lånebevis 1962

Vår loge ble stifiet 28. november 1959 og Rebekkaloge nr. 31 CECILIA ble stifiet 17. november 1962.
Møtene ble den første tiden holdt i Festiviteten i
Mysen, men optimistiske brødre begynte ganske
snart å arbeide for å skaffe eget ordenshus, og da
det i 1962 ble mulig å få kjøpe Villa Nore, slo man
til.
Eiendomsselskapet A/S NORE ble opprettet med
de to logene og OM Olaf Kolstad som aksjonærer.
De unge logene hadde imidlertid ikke tilstrekkelige
midler til aksje-kapitalen, men løste dette problemet
ved å selge lånebevis til medlemmene. Hver av logene hadde egne lånebevis. Pålydende var kr. 50,og lånet var rente- og avdragsfriff og uoppsigelig
fra långiverens side.
Lånet er i alle år ført opp i logens regnskap som
langsiktig gield. I årenes løp er det noe redusert ved
at logen ved dødsfall har fått lånebevisene som
gave fra de pårørende og i noen få tilfeller ved at de
pårørende har fått innløst lånebevisene.
I Håkon Håkonsson er beløpet i dag kr 9.550,- og
det har det vært i mange år. Noen naturlig endring
av beløpet kan vi ikke regne med, og all den tid lånet er rente- og avdragsfritt og uoppsigelig fra långivers side, er lånet faktisk verdiløst og bør kunne
strykes.
Det er nevnt to måter å løse dette på. Enten kan
logen ved avstemning vedta at beløpet skal strykes,
eller så kan de som har lånebevis oppfordres til å gi
lånebevisene til logen som gave og dermed få nedskrevet beløpet.
På februarmøtet i Seniorgruppa hvor det var 19
brødre til stede, spurte jeg hvor mange som hadde
lånebevis. Det overraskende svaret var tre! Dette tyder på at selv de som er blant de eldste brødrene i
dag, er for unge til å ha fått tilbud om kjøp av lånebevis. Salget skjedde nemlig over relativt få år. Det
tyder også på at en stor del av lånebevisene er kommet bort, og at en eventuell henvendelse til brødrene om å gi dem til logen ikke kan føre fram.
Gjennom dette innlegget i NORE-NYTT kan brødrene tenke gjennom problemet og ha grunnlag for
å ta standpunkt til følgende forslag ved avstemning
i logen:

All den tid lånebevisene faktisk er verdiløse kan
posten strykes i logens regnskap. (En tilsvarende
behandling bør også kunne være aktuell for Rebekkaloge nr. 31 Cecilia.)
Mysen, 17. februar 2003
Magne Skadsheim

Helt på tampen av perioden –
bringer vi her endelig bilde av Loge
nr. 62 Håkon Håkonssons kollegium

Foran fra venstre ser vi: Eks OM Torfinn
Jørgenrud, OM Jan Grefslie, UM Rune
Bye. Bak fra venstre: Sekr. Nils Henrik
Olsson, Kass. Svein Olav Agnalt, Skm.
Hans Kristian Foss og CM Harald Rømuld.

9

Beretning til Seniorklubbens årsmøte
torsdag 16. januar 2003

Det er i 2002 holdt 8 ordinære
møter i tillegg til den tradisjonelle sommertur og og årsavslutning
med ju1emøte. Videre er det
holdt 2 styremøter. Styret møter
også en tre kvarters tid før brødrene kommer for å kunne behandle eventuelle saker. Årets
sommertur, som vi etter hvert har
benevnt som sensommer tur
samlet hele 49 deltagere og til julemøtet ble Søstertreffet i Loge 31
Cecilia og brødrenes ledsagere
som ikke er medlemmer av søstertreffet invitert slik at julemøtet
samlet 45 søstre og brødre. Vi
finner det riktig å holde disse to
arrangementene adskilt fra de ordinære møtene ved utregningen
av gjennomsnitts fremmøte. Kun
ett av de åtte møtene ble holdt i
et privathjem, mens det for fjoråret var 3 brødre som feiret runde
år, noe som er et populært innslag i møteprogrammet og utvilsomt er med på å trekke fremmøteprosenten opp. Dessuten bør
nevnes at fire av brødrene har
kun en fremmøtedag og en bror
har to fremmøtedager. Det er
flere årsaker til at noen av brødrene ikke har eller finner anledning til å kunne møte, men for å
få et riktigere bilde av fremmøte
har jeg trukket disse 6 dagene fra
det totale antall fremmøtedager
og redusert antall brødre fra 27 til
22, og kommer da frem til et
fremmøte på litt i overkant av
70%. Dette kan vel kalles manipulasjon så la meg skynde meg å
tilføye at den korrekte utregningen med 27 brødre gir en fremmøteptosent på 60,2. I mai og september hadde vi et så lavt fremmøe som 13 stykker og i beretningen for september står det å
lese at fremmøtet i de nevnte måneder er det laveste som er notert
i styrets funksjonstid. I mai hadde vi imidlertid en god forklaring
på det dårlige fremmøtet, men
sekretæren finner ingen andre
ting som sammenfaller og som

dermed kan forklare det svært
dårlige fremmøte enn at formannen begge måneder var på sydenferie. Mon tro om vår kjære
formann skaper en tiltrekning til
møtene som sekretær og kasserer
ikke evner, men jeg overlater til
Frank å finne ut om denne forklaringen holder.

Litt tilbake til de to betydelig
større arrangementene våre. Med
det ufyselige været i minne fra
sommerturen i fjor hadde styret
funnet ut at høsten kanskje er en
bedre utferdstid, og valgte fredag
14. august til en sensommertur.
Inbydelsen ble sendt ut 22. juni
og oppslutningen var over alle
forventninger. Billetter til Slottet
måtte forhåndsbestilles og bestillingen på 40 stykker måtte ganske snart tilleggsbestilles med 10
stykker. Turen ble avviklet med
topp moderne turbuss og etter
omvisning på Slottet gikk turen
over Sollihøgda til Sundvollen,
videre langs Steinsfjorden over
Klekken til Kistefos, hvor en meget dyktig, kunststuderende guide ga en opplevelsesrik omvisning av norske stemninger malt
av seks av de mest kjente malerne som var med på å legge
grunnlaget for 1890-årenes nyromantikk. Etter et opphold på Hadeland Glassverk og en deilig
middag i Kokkestua på Glassverket gikk turen hjemover igien, og
som br. Per skriver i Nore-Nytt
var dagen preget av sol og glede.
Som nevnt i innledningen samlet
turen 49 deltagere. Til julemøtet
torsdag 12. desember var 45 søstre og brødre med ledsagere møtt
frem med store forventninger til
å høre haldenseren, nå bosatt i
Ski, Kjell Normann-Pedersen kåsere om den svenske dikter, filosof og tegner Albert Engstrøm.
Det var skaffet tilveie overhead
og lerret slik at vi også fikk ta del
i mange av Engstrøms treffende
illustrasjoner. Engstrøms skrifter
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er utgitt i 28 bind, men i kåseriet
tok Normann-Pedersen for seg
skildringene av "Kolingen", den
originale representant for broderfolket på den andre siden av Kjølen. Engstrøms illustrative og
tekstlige fremstilling fikk de
fremmøtte til å more seg sammen
med en kåsør med en fortellerglede som man sjelden opplever maken til. Normann-Pedersen fikk
da også en meget velfortjent applaus fra tilhørerne. La meg også
nevne at det var br. Dagfinn som
hadde tatt initiativet til å invitere
Normann-Pedersen til vårt julemøte, idet disse to var venner fra
skoledagene av.
To av våre brødre, Per og Peter
Ole, fikk også en velfortjent applaus ved julebordet idet det ble
giort kjent atjuryen for utdeling
av kulturprisen i Trøgstad hadde
tildelt disse to prisen for 2002.
Begge fikk prisen på grunn av sitt
brede engasjement innen idrett
og kulturliv i Trøgstad.
Flere av våre brødre har også i år
bliff tildelt veteranjuvel. Br. Olgar
fikk sin velfortjente 40 års veteranjuvel den 28. februar, br. Magnar 25 års veteranjuvel 4. april,
br. Rolf 25 års veteranjuvel og br.
Leif sin velfortjente 40 års veteranjuvel samme dag, den 5. desember.

På årets siste styremøte ble det
bestemt at sekræren skulle sende
Loge nr. 62 Håkon Håkonsson en
jule- og nyttårshilsen og flg. hilsen ble sendt:
Til Loge nr. 62 Håon Håkonsson
v/OM Jan Grefslie. Brødrene i
Seniorgruppa ønsker alle en gledelig julehøytid, med forventninger om et godt nytt år for vår
loge i 2003.
Med broderlig hilsen i V.K.S.
Undertegnet av sekretær.

Odd Fellow: Barneaksjonen

2003

El Salvador er et lite land på vestsiden av
mellom-Amerika og er på størrelse med Hedmark
fylke. Innbyggertallet er på ca. 6 millioner (2001) og
har en årlig befolkningsvekst på ca. 2% eller 120.000
personer!
Den utrolige sosiale nød og fattigdom som verdensbildet viser og som gjenspeiler seg i El Salvador og som vi vet vil avstedkomme en kriminalitetsutvikling som vi til nå bare har sett konturene
av, som den kontinuerlig stigende narkotikaspredning, vold, terror, selvmordsbomber, 11. september.
Dette er scenariet vi står ovenfor i dag.
Hvordan vil verden se ut når våre barnebarn og
barnebarnsbarn har vokst opp? Tilsynelatende vil
våre 12–14 millioner kroner monne omtrent ingen
ting i en slik sammenheng. Men vi er med på å gi
de rike nasjoner og dets regjeringer, inklusive Norge, et signal om at vi må tenke globalt på en helt annen måte enn hva som blir gjort i dag. Det er ikke
nok å si at vi bevilger så og så mange penger til utviklingshjelp. Penger alene hjelper ingen. Det er livene man kan få for pengene som kan gi hjelp og
støtte.
Derfor ser jeg på denne Odd Fellow-aksjonen
som uhyre viktig, ikke minst for vår efterslekt. Det
er hjelp til selvhjelp.
Så la oss, søstre og brødre, gå sterkt og positivt ut
med bøssene.

Nå har Odd Fellow Ordenen i Norge, i samarbeid
med SOS Barnebyer, påtatt seg en oppgave som virkelig er noe å strekke seg etter. Nemlig å samle inn
midler til at en ny SOS bameby i El Salvador kan bli
bygget.
Listen er lagt høyt. For høyt vil mange hevde.
10.000 bøssebærere skal på landsbasis prøve å samle inn 12–14 millioner kroner i løpet av en ukes tid
kommende høst! Litt av en målsetting for en stor
sak. Men dette er ikke bare en stor sak, men i høyeste grad en alvorlig sak, ja, den er sånn sett den alvorligste sak verdenssamfunnet noensinne har stått
overfor, å bekjempe den ufattelige katastrofe som i
stigende grad herjer U-landene, sulten og fattigdommen. Som et resultat av denne lever hundrevis
millioner foreldreløse barn, uten noen form for nettverk, henvist til seg selv for å overleve. Vi finner
dem på søppelhaugene ved storbyene i mellom- og
syd-Amerika.
Som gatebarn og prostituerte i sydøst-Asia og
Afrika. Og det farligste aspektet; vi finner dem verden over som småkriminelle som ganske raskt utvikler seg til storkriminelle med narkotika, vold og
terror på dagsordenen. Dette er grovt sagt hva den
rike verden har å bekjempe.
I det billedet blir de nevnte 12–14 millioner kroner nærmest som lommerusk å regne. Dog skal dette "lommerusk", uavkortet, gå til opprettelse av en
SOS Barneby i El Salvador. Denne barneby vil gi et
hjem til 120 barn og vil komme til å inneholde bl. a.
en helseklinikk for barn og mødre.

Hilsen Frank Lind

BARNEAKSJONSGRUPPE ER ETABLERT

Barneaksjonen 2003, der Odd Fellow og SOS-barnebyer samarbeider om et større innsamlingsprosjekt til bygging av en ny barneby i El Salvador, ble
etablert lokalt på et møte i Spydeberg den 5.mai.

være velvillig innstilt til aksjonen når/hvis dere
blir spurt om å delta i denne store – og viktige innsamlingsdugnaden. Finnes det egentlig noe edlere
mål enn å hjelpe barn og unge som lever under
uverdige forhold?

Følgende er valgt/utpekt til å sitte i barneaksjonsgruppa som skal koordinere aksjonen:
Leder
Bøssebæreransvarlig
Innsamlingsansvarlig
Materiellansvarlig
Økonomiansvarlig
PR-ansvarlig

Aksjonsuka er fra 15.-22. november 2003. Målet er
å samle inn minst 14 millioner kroner totalt på
landsbasis. I aksjonsuka vil ca. 15.000 bøssebærere
være i aksjon. I våre to losjer skal det engasjeres ca.
100 personer til å gå rundt med bøsser i kommunene rundt om i I. Østfold.

Bjørn R. Opjordsmoen
Gunn Sandvig
Ingeborg Evensen
Glenn Paulseth
Hans Kr. Foss
Ellen Baastad, representant
for SOS-barnebyer

Barnebyen som skal bygges i El Salvador vil ha
plass til 120 barn fordelt på 12 nye hjem. Videre
skal det bygges et sosialsenter i nærheten av barnebyen med plass for en klinikk og en helsestasjon.

De som deltar i barneaksjonsgruppa vil ha behov
for assistanse fra brødre og søstre. Dere bør derfor
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DEILIG ER JORDEN

Denne sangen har jeg filosofert
over mang en gang. Sangen synges mot høytid og fest og hver og
en av oss blir rørt av de betydningsfulle ord og setninger som
går inn i våre hjerter. Vi ser for
oss flokker av pilgrimsgang.

Men det er sjelen som skal vandre i oss. En trøstens sang i medgang og motgang. Vi er liksom
ikke alene når vi tar disse ord inn
i våre sinn. Så blir tanken: Er vi
mennesker verdt dette storslagne
som er gitt oss, jorden, det stedet
vi har fått utdelt å være på?

Hver generasjon har fått tilmålt
tid til å være på vår jord. En jord
der varig fred fortsatt ikke er
skapt.

Den historiske Kleopatra hadde
innsikt om mangt som historien
kan fortelle oss om. Hun elsket å
farte på Nilen i sine seilbåter der
pyramider kunne beskues selv i
hennes tid på jorden. Vi må anta

at hun seilte inn i de store sivområdene og filosoferte over livet,
mens hun drømte seg bort i lyriske toner. Men dette var den rette
plassen å skape ordtaket; livet er
som et pust i sivet.

Prektig er guds himmel, heter det
i sangen. Fra menneskenes første
tid på jorden har man beundret
stjernene, månen, solen som forsvant i horisonten, mens et fargespill ble skapt så vakkert at det
ikke lot seg beskrive. Men en ny
dag kom med lys og trygghet fra
nattens mørke. I sitt indre visste
menneskene at de hadde jorden å
takke for sin eksistens. Men den
trygge jord kunne også skape
angst blant jordens beboere. I
voldsomt uvær av alle slag, rystelser, død og armod kom de tårene som menneskene er alene
om.
Vi har også fått talens gave slik at
vi kan sette ord på ting i hverdagen.

Vet du det?

I dagens verden kan vi få vite like
mye på en dag som det tok en hel
generasjon å lære før i tiden. Men
det moderne mennesket blir fort
sliten av alt dette nye, det er hektisk å leve og tiden til alle gjøremål mangler.

Men det er fortsatt slik at en har
evnen til å glede seg over de små
ting, som at solen varmer, fuglene kvitrer og at kjærligheten
lever.
Tider skal komme.
Tider skal henrulle.
Slekt skal følge slekters gang.

I vennskap, kjærlighet og sannhet
Tanker fra:
Ingegjerd Garai

(innlegget er noe forkortet og visse
redaksjonelle endringer er foretatt
av red.)

Hvor i verden er handlingen i disse bøkene lagt?

1. Jenny av Sigrid Undseth
2. Rebecca-koden av Ken Follett
3. Tre kamerater av Erich Marie Remarque
4. Papillon av Henry Charriere
5. Fimbulvinter av Sigbjørn Hølmebakk
6. Farvel til våpnene av Ernest Hemingway
7. Quo Vadis av Henryk Siewkiiwicz
8. Smuglere av Arthur Omre
9. Den fjerde nattevakt av Johan Falkberget
10. Sult av Knut Hamsun
11. Oliver Twist av Charles Dickens
12. Sangen om den Røde Rubin av Agnar Mykle
13. Alberte av Cora Sandel
14. Pelle Erobreren bind 1 av Martin Nexø
15. Orions belte av Jon Michelet
16. Pygmalion av Bernard Shaw
17. Lillelord av Johan Borgen
18. Ni liv av D. Howarth
19. Dagdrivergjengen av John Steinbeck
20. Soldatenes oppstand av Hans Kirst
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Spørsmålene er
ført i pennen av
Kjell Næss.
SVARENE
finner du
snudd opp ned
ved siden av.

20. Berlin

19. California
18. Troms
17. Oslo

16. London

15. Svalbard

14. Bornholm

13. Paris

12. Bergen

11. London
10. Oslo

9. Røros

8. Oslofjorden
7. Roma
6. Italia

5. Finnmark

4. Djeveløya

3. Berlin
2. Kairo

1. Roma

Svar:

Taffel eller søster-/brodermåltid

Fra tid til annen, forresten ganske
ofte, kan man i forbindelse med
måltidet etter loge- eller leirmøtet
høre ordet taffel bli benyttet. Det
er vel kanskje ikke noe galt i det,
men på meg virker det litt unødvendig snobbet.
Ordet taffel blir gjeme brukt
ved store, flerretters middagsselskaper som for eksempel ved
spesielle mottagelser på Slottet.
Til våre ettermøter blir det ytterst
sjelden servert mer enn en rett og

som svært ofte bare består av ett
smørbrød eller to. Da synes jeg
ordet taffel blir noe vel ambisiøst.
Når vi så etter møtet samles for å
nyte bordets gleder i fellesskap,
så synes jeg at den riktige betegnelsen for dette er søster- eller
brodermåltid, og det er vel det
det er.
Frank Lind

Vi har tatt oss den frihet å sakse følgende fra Fridtjof Nansen-Nytt:

Kjære bror !

Som fundament til ordenens oppbyggelseslære
er stenene lagt som symbol for det fullkomne liv.
Ja, stenene ligger som ordenens grunnlag der vil
bære,
tanker mot framtid i menneskeverdets giv.
Samlet de bærer i seg et mål og en kraft i vår lære
der utfordringene mot deg selv vil skape en trang
mot fullkommengjørelsen av et renere liv som vil
bære vennskap, kjærlighet og sannhetens livsglade
klang.
Hold et åpent sinn for jeget og vennskapets tanke
der vennskap kan gro og bli sterk i fremtidens år.
Hvor glede og samhold blant venner kan vanke
i et forhold som holder og i ettertid står.
Hva kjærlighet står for, det vet vi alle og enhver
Og kjærligheten er det største av fullkommenhet.
Brødre ! Hva forventes av oss alle og oss især?
Kan man tro på en bedre verden, så let, så let.
Kan man styrke håpet for noe nytt og langt bedre,
på en klode som fører oss videre på dens ferd.
Kan man bibeholde troen og vår jord mer hedre?
Der alle folkeslag og alle land blir mere verd.
Håpet må styrkes i kraft fra nye vyer og giv
og leve opp mot en godhet som ånder og bever.
Vi alle ønsker fred i vårt framtidige liv,
hvor vi i vennskap – kjærlighet og sannhet strever.
For mange folk er dette ønske det største av alt,
så la oss ønske at kjærlighet og godhet skal finnes
og beseire det onde som er grusomt og kalt.
For en bedre verden som det da ville vinnes,
Ja, slik kan man drømme og la tanken fare fritt,
for i tanken er man fri og kan ønske og tro
der vi alle kan være like - med mitt eller dit,
og for fellesskapets beste bygge vår bro.

Mine Brødre !

Vi har tent våre lys for å vekke dine tanker,
og minne deg om troskap mot de høye idealer
som vokser fra et hjerte som varmt der banker.
og slåss for edle mål og i sannhet taler.
Vi har tent våre lys for å vise vei i natten,
for å bringe klarhet i tanker som flukter forbi.
For å vekke ens hjerte og holde den skatten
som arbeid i logen oss større klarhet vil gi.

Vi har tent våre lys for å bygge de krefter
mot et høyere mål som gir mening og mot.
I kamp mot det onde i jeget som hefter
vår hverdag der kjærlighet og godhet slår rot.
Vi lar våre lys stå som fyrtårn for øyet
så veien og målet kan finne sin lei.
Brorskapsbåndet vi langt kan tøye
det sterk binder brødrene på logens vei.

La lyset få brenne for klarhetens tanker,
for offervillig gjerning i handling og ord.
For sterke bånd i våre hjerter banker,
for edlere handling som vokser seg stor.

La dette være ønsker mot det nye år,
også håp om forbedring i en sliten verden.
For vennskap , kjærlighet og sannhet står
som idealet for alle på den videre ferden.
- ochri -
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– MALTA –

Litt historie:
Malta består av flere øyer, hvorav de tre øyene,
Malta, Gozo og Comino er de største og bebodde.
Hovedøya heter Malta med hovedstaden Valletta.
Totalt utgjør landområdet 316 kvadratkilometer. Til
sammenligning er Norges landareal mer enn 1000
ganger større. Beliggenheten er av stor strategisk
betydning ved at øya ligger i stredet mellom Italia
og Libya. Fra Valletta til Sicilia er det ca. 100 km i
luftlinje og overfarten med hurtigbåt tar bare ca. 1
1/2 til 2 timer. Avstanden til Libyas kyster er ca. 350
km. Øyas beliggenhet har gjennom århundrer ført
til invasjoner fra en rekke folkeslag. Fønikerne var
der, men før dem oppstod en megalittisk kultur
med utstrakt tempelbygging hvis ruiner kan beskues flere steder på øyene. Johanitter-ordenens riddere slo seg ned på Malta rundt 1530 og i århundrer
satte denne ordenen av militære styrker og sykepassere sitt preg på øygruppen. For ridderne var Malta
porten til vestlig kristendom og i over to hundre år,
mens innflytelsen deres økte i Europa, beriket de
øyene med monumenter som enhver hersker ville
vært stolt over. Byer, festninger, kirker og palasser
formet Malta til dagens unike juvel av flotte minnesmerker over en forgangen tid.

vandring fant sted og i dag lever ti-tusener av etterkommere av disse emigrantene i Australia, Canada
og andre land i det tidligere Britiske samveldet.

Næringsliv og språk:
Det som først og fremst har gjort Malta til en forholdsvis velstående republikk er turismen. Hovedtyngden av turistene kommer fra Storbritannia og
dette har nok sammenheng med at engelsk er et av
de to offisielle språkene på Malta. Selvsagt også det
faktum at Malta lå under det Britiske samveldet
helt til for ca. 30-40 år siden. Maltesisk har sin opprinnelse fra arabisk slik det ble snakket i det vestlige
Nord Afrika. Språket har tatt opp i seg mange ord
fra italiensk, engelsk, fransk, tysk og spansk. Når
du hører en malteser snakke høres det ut som tyrkisk, og maltesisk er et semittisk språk skrevet med
latinske bokstaver. Helt opp til 1930-årene snakket
en stor del av den maltesiske befolkningen italiensk, og fortsatt er det mange eldre mennesker som
forstår dette språket rimelig godt. For en nordboer
som behersker engelsk er det befriende å være på
Malta. Alle snakker engelsk, fra damen som gjør
rent i leiligheten til sjåføren som kjører bussen. Og
selvsagt i alle butikker, restauranter o.s.v.
Klimaet:
Gjennomsnittstemperaturer, nedbør og antall soltimer i noen utvalgte måneder:

Øyene har en befolkning på ca 360.000 og dette
medfører en svært stor befolkningstetthet tatt øyenes beskjedne areal i betraktning. Uavhengighet
fra det Britiske samveldet ble oppnådd i 1964 og
landet har vært republikk siden 1974.

Måned
temp.
Januar
Februar
Mars
April
September
Oktober
November
Desember

2. verdenskrig:
Under 2. verdenskrig spilte Malta en uhyre viktig
rolle som knutepunkt for alliert skipsfart fra Gibraltar mot det indre Middelhav og Suez. Tyske og
Italienske flystyrker gjorde sitt beste for å stoppe
denne trafikken og i tidsrommet fra 10. juni 1940 til
31. desember 1942 ble øyene utsatt for massive flyangrep fra baser på Sicilia. Malta ble det mest bombede landet under den 2. verdenskrig. Ellers i verden var det bare Kirkenes i Norge som opplevde
noe i nærheten av alle de bombeangrep som fant
sted på Malta. I mange, lange måneder var blokaden nesten 100% effektiv og de allierte flystyrker
som fantes på øyene var totalt underlegne, inntil de
fikk tilgang til de mer effektive Spitfire-flyene mot
slutten av blokaden. På det tidspunktet var befolkningen nesten utsultet og situasjonen var uhyre kritisk.
Gjenoppbyggingen etter krigen tok tid og leveforholdene var vanskelige for mange. En storstilet ut-
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Soltimer

Regn i mm.

Makstemp.

5
6
7
8
9
7
6
5

90
60
44
24
40
123
76
100

15
15
16
18
27
23
20
16

Mintemp. Sjø9
9
16
11
20
17
13
11

14
14
14
16
25
22
19
16

Somrene er varme, omtrent slik en opplever klimaet
over alt i Middelhavsområdet. Om vinteren, d.v.s
på den tiden da nordmennene liker å dra vekk fra
snø, kulde og is er det forholdsvis kjølig. Slik sett
kan en sammenligne med det klimaet som rår i fastlands-Spania. Selv var jeg der i november og da
vekslet været mellom godt og varmt den ene dagen,
mens den neste kunne være kjølig med regn og
vind. Badevannet holdt imidlertid temperaturer tett
opp under 20 grader C. Og det kan fortsatt være dager på denne tiden av året med temperaturer på 2025 grader i lufta.

ligheten hadde separat soverom, og i tillegg nøt vi gleden
av å ha to terrasser til rådighet. Flyreisen var inkludert i
denne prisen. Dette var priser fra Oslo/Gardermoen i
november 2002. Beliggenheten var ypperlig.
Landet er absolutt verdt et
besøk. Selv vil vi gjerne besøke landet flere ganger, men
da velger vi nok Gozo, som
har en noe mer avslappet atmosfære enn hovedøya, Malta, der trafikken til tider er
stor.

Reisehåndbøker kjøper du i
en helt vanlig bokhandel.
Dessuten har reisebyråene
mye godt stoff både på norsk
og engelsk. Det bør ellers nevnes at kriminaliteten
er svært lav, særlig mot turister, og dette kan vel
skyldes at landets befolkning er meget katolsk. De
360.000 innbyggerne har en kirke for hver 1000 innbyggere og over 70 % av befolkningen er faste kirkegjengere. At den katolske kirken er svært mektig
skjønner en bedre når en får vite at Malta er det
eneste gjenværende landet i verden der skilsmisse
er forbudt ved lov. Separasjon er tillatt og slik sett
oppleves mye dobbeltmoral. Det er slett ikke uvanlig å finne godt etablerte samboerpar med flere barn
som nektes adgang til å gifte seg på grunn av tidligere inngåtte ekteskap, men hvor ekteskapet opphørte for flere år siden, og der separasjon er innvilget av myndighetene og kirken for begge parter.
Bjørn R. Opjordsmoen

Bo og levekostnader:
Det er svært mange som har kjøpt seg leilighet eller
hus på Malta, også noen fra Norge, og prisene ligger langt under de priser en nå må betale for leiligheter og rekkehus i Spania. Faktisk kan en kjøpe seg
en god leilighet for 400-500.000 kroner, mens leieprisen om vinteren ligger ned i 1500 til 2500 kroner
pr. måned for en god leilighet i turistområdene.
Restauranter, kafeer og barer finnes over alt, og prisen for å spise er også langt under spansk nivå. To
personer kan spise middag m/en god flaske lokal
vin til maten for ca. 250 kroner på en meget bra restaurant. En lunsj for 2 personer på en fortausrestaurant i en liten fiskelandsby med vin til maten kan
godt koste under en hundre-lapp.
Butikkpriser for mat ligger også godt under det
spanske prisnivået og mye av maten som er tilgjengelig kommer fra Italia. Skinker, pastaer, pølser,
oster og mye annet snadder
holder en meget høy kvalitet.

Hvordan komme seg til
Malta?:
Det finnes flere reisebyråer i
Norge som har spesialisert
seg på landet. Også noen
som kun har Malta på programmet. Det går rutefly til
Malta på mandager og fredager og flytiden er ca. 4 timer.
En flybillett alene kan koste
ca. 3.500 til 4.000.- kroner t/r,
men kjøper man en turistreise med hotell opplever en at
prisene kan være meget
gode. Vi betalte 12.000,– kroner for to i et 4. stjerners leilighetshotell i to uker der lei-
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Ord til ettertanke:

Kven e du?
Komikkje og sei ken slekto di e,
Ken du e son eller dotter te,
Ka du har arva og ka du har fått,
Ka for ein status og rang du har nått!

Nei kom og fortel meg ka du har gjort,
Ka du har følt og ka du har tort!
Ka du har lært deg på eiga hand,
Om viljen din held når krafto forsvann.
Fortel om interesser som tenner deg varm,
Fortel om du lever! Sei om du er harm!

Eg treng ikkje sjå ditt forgylte lag.
Poler ikkje på det! Eg veit du er svak!
Men som levande menneske trengst du på jord,
Så ver den du e, mi syster, min bror.

Hentet fra Fr. Nansen Nytt, 2002

