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L E D E R

Tanker i advent!
Tiden løper av sted, og snart er det advent igjen! Rundt meg hører
jeg allerede oi, oi ,oi nå er det snart jul igjen, så fort tiden går, og så
mye mas vi har i vente! Personlig tenker jeg på advent som noe
helt annet enn tiden med mas før vi endelig kan feire jul. For meg
er advent det stikk motsatte; stille forventning, levende lys, den
flotte lilla fargen som skal minne oss på Guds tilstedeværelse og
underet om at Jesu ble født som menneske inn i denne verden på
lik linje med alle oss andre. Dermed blir advent også en tid med
stille forventning og håp om at verden en dag skal fremstå som et
bedre sted å leve for alle mennesker.

Hvis vi bare skulle følge kalenderåret så kommer advent som siste
begivenhet, siden feiringen er lagt til desember. I kirkeåret er ad-
vent det første vi feirer, siden kirkeåret begynner første søndag i
advent. Hvis dette forekommer som en merkelig inndeling så er
den enkle grunn at kirken begynner fra begynnelsen av, nemlig å
feire Jesu fødsel. Når vi spør både barn og voksne hva advent be-
tyr, er som oftest svaret forventning eller ventetid. Svaret er ikke
galt ut fra perspektivet om hva vi gjør i adventstiden, vi har for-
ventninger og gjør forberedelser til julehøytiden, selvfølgelig! Men
selve ordet advent betyr rett og slett ankomst! Ankomsten av Gud,
i form av det lille Jesusbarnet, til vår verden. 

I vår Orden så bruker vi mange symboler som adventstiden og ju-
lehøytiden også benytter seg av. Jeg vil fremheve to av dem; hjertet
og stjernen. Hjertet er symbolet på kjærlighet til Gud og all
mellommenneskelig kontakt og omtanke for andre. Adventstiden
er tiden for å sette livet i perspektiv, både i forhold til Gud, og til
andre mennesker på en helt spesiell måte. Stjernen står som symbol
for ønsket om høyere innsikt samtidig som vi søker etter å få et dy-
pere forhold til Gud. I bibelsk sammenheng har stjernen lederfunk-
sjon, på samme måte som Betlehemstjernen ledet de tre vise menn
på rett vei, slik trenger hvert menneske en lederstjerne som kan
gjøre alle til gode medmennesker med rett hjerte og sinnelag som
er målet for logens søstre og brødre! 

Ønsker dere alle en god adventstid fylt med stille glede og forun-
dring over livet!

Frøydis Haug

Redaksjonskomiteen 
ønsker alle Odd Fellows 
en fredfylt julehøytid
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V E N N S K A P • K J Æ R L I G H E T • S A N N H E T

S E K R E T Æ R E N S  S P A L T E

Jubilanter i Loge nr. 31 CECILIA
Desember 2006:
Randi Lund Jacobsen 2. desember 85 år
Rigmor Løes 5. desember 70 år
Anne Lise Foss      8. desember 70 år
Kari Tallaksrud  24.desember 75 år
Randi Karlsrud   28.desember 80 år

Jubilanter våren 2007:
Anne Lise Ravn-Larsen 6. januar 80 år
Mimmi Tørfoss 15. januar 60 år
Anichen Sørby  2. februar 60 år
Berit Karlstad     1. mars 60 år
Jorunn Altenborn  16. april 60 år
Solveig Hunstad 9. mai  60 år
Liv Berit Johansen  16. mai 70 år

Vi gratulerer !

Veteranjuveltildeling våren 2007:
Elsa Marie Våler ble innviet 26.04.1982. Hun vil bli
tildelt 25-års Veteranjuvel 14. mai.

Nye søstre:
Innvielse av tre nye søstre 26. september 2006: Irene
Lundeby, Tone Bjørnstad og Anne Marie Arnesen.

Jubilanter våren 2007:

14. januar Magne Kviserud 70 år
26. februar Magne Røed 50 år
8. mars Peter-Ole Frøshaug 80 år
2. juni Per Sannum 80 år
4. juni Petter Bogen 50 år
7. juni Johannes Løvfald 80 år

10. juni Inge Ole Søtorp 60 år
15. juni Hans Kristian Foss 70 år
21. juni Sverre Olav Ødegård 80 år
16. juli Tor Glasø 50 år
24. juli Vidar Valaker 50 år

Veteranjuveler våren 2007:

22.februar Hans Richard Huse 25 år
22.februar Per Sannum 25 år
12.april Egil Ingar Karlsen 25 år

Ny bror:

Sverre Mork ble innviet
18.mai 2006. Fadder var
Bjørn Smeby.

S E K R E T Æ R E N S  S P A L T E

Nye søstre, fra v.: Irene Lundeby, Tone Bjørnstad og
Anne Marie Arnesen med respektive faddere bak: Evy
Nøkleby, Randi Lund Jacobsen og May Sørby.

Ikke glem å benytte giro nr.: 1020.25.22802
så støtter du husprosjektet vårt.

Mottaker: Nore AS, Postboks 96, 1851 Mysen



4

Mandag 9. oktober 2006 fikk søs-
ter Organist Solveig Gundelsby
sin velfortjente 40-års Veteranju-
vel.
DSS Jorunn Larsen ledet den
høytidelige seremonien, og Stor-
representant Liv Langås Bryn-
julvsrud førte Veteranen i Loge-
salen. Kveldens Organist var
søster Ingrid Gjermundsen  fra
Loge nr. 38 ASTRID.

Festsalen var vakkert pyntet med
små orange blomster  på bor-
dene. Det ble servert en deilig fis-
kegryte. Ved måltidet fikk OM
ordet, og hun sa at søster Solveig
er en verdig bærer av 40-års Vete-
ranjuvel. ”I år 2000 fikk hun Stor-
logens Hederstegn for sin innsats
som Organist, og en slik æresbe-
visning er det ikke så mange Or-
densmedlemmer som har i Nor-
ge. Hun har nå i nesten 40 år
bundet sammen våre seremonier
og inspirert sangerinnene til å yte
sitt beste”.

Veteranen fikk ordet og sa til stor
munterhet:” Du store tid. Jeg har
sittet inne i nesten 40 år. Livstid
her i landet er 21 år. Det er faktisk
uvant for meg å være inne i Loge-
salen. Der har jeg bare vært en 5-
6 ganger i løpet av denne tida.
Det ble en utrolig opplevelse!”
Videre takket hun for alt hun har
opplevd. Søstrene har vist på så
mange måter at de setter pris på
det hun gjør og gitt henne mulig-
heten til å utfolde seg. ”Kanskje
mer musikk og færre ord kunne
forandre verden?”  Hun takket
alle sangerinnene sine, og avslut-
tet med å si:”Dette har vært en
”mot normalt”-opplevelse for
meg, men allikevel en god opple-
velse”.

Søster og Stand-in Organist Sol-
veig Bergholtz og Eks Sangerinne
Randi Jansen gledet oss med tre
sanger.
Så fikk DSS Jorunn Larsen ordet.
”Du behøver ikke ”sitte inne”

hele tiden. Spill
bånd, så kan du
være ute litt. Da
kan dere ha det
slik vi andre har
det. Dere er heldi-
ge som har så
mange sanger-
inner, organister og
pianistinner i Loge
CECILIA!” Hun
avsluttet med å
takke for et deilig
måltid.
Etter kaffen og
småprat rundt bor-
dene i salongen av-
sluttet vi som van-
lig med sang og
Søsterkjede.

B.S.

40-års Veteranjuveltildeling i Cecilia

Fra venstre: DSS Jorunn Larsen, Veteran Solveig Gundelsby og Storrepre-
sentant Liv Langås Brynjulvsrud.

Søster Solveig Bergholtz. I sitt 87.år  trår hun  til med
akkompagnement og stand-in for vår Organist ved be-
hov. Bak: Eks Sangerinne Randi Jansen.

o p p d r a  d e  f o r e l d r e l ø s e
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b e s ø k  d e  s y k e

Den 23. oktober 2006 fikk Loge
CECILIA en ny 25-års Veteran.
Eks Stor Sekretær Liv Berit Jo-
hansen ledet den høytidelige se-
remonien og tildelte  vår Eks
Sangerinne den vakre Veteranju-
velen.
På ettermøtet ble søster Randi
Jansen ønsket hjertelig til lykke
av vår OM Anne Kirsti Kristian-
sen. Hun takket henne for 20 års
innsats som Sangerinne i logesa-
len. ”Du har lært oss å lytte til
tekstene!”
Eks OM Unni Gangnæs takket
for nydelig seremoni og nevnte at
denne kvelden også var en etter-
tankens dag. Fadder til søster
Randi  var avdøde søster Ester
Olsen, og hun hadde bedt søster
Unni  å være vikarierende Fadder
for seg.  Hun takket videre for  alt
vår Eks Sangerinne hadde tilført
Loge CECILIA og siden de begge
er glade i ”ordets makt”, var ga-
ven til den nye Veteranen en bok.

Kveldens hovedperson  takket
Eks Stor Sekretær Liv Berit Jo-
hansen, Organist Solveig Gun-
delsby og Sangerinnene Evy Nø-
kleby og Eli Gundersen for vak-
ker tale og musikk  inne i logesa-
len. ”Nå vil jeg heller synge  for
dere enn å holde en lang tale,”
fortsatte hun med et stort smil.
Akkompagnert av søster Orga-
nist framførte hun  ”Vennskap”
av Ulla Hornborg.

Storrepresentant Liv Langås
Brynjulvsrud  takket for deilig
mat, og ga en ekstra honnør til
UM Gunvor Egeberg og Privat-
nemnda for serveringen og alt
det de må stå for i denne utbyg-
ningsperioden. 

Vi fikk høre mer sang og musikk

så vel ved festbordet, som inne i
salongen der Jubilanten spander-
te bløtkake til kaffen. Det ble
opplyst at søster Randi hadde
gitt en serie på  syv Odd Fellow-
platter til en utlodning for Villa
Nore.

R.L.

25-års Veteranjuvel tildelt Randi Jansen

Fra venstre: Eks Stor Sekr. Liv Berit Johansen, OM Anne Kirsti Kristiansen,
Veteranen Randi Jansen og Eks OM Unni Gangnæs.

Etter et hyggelig møte i logesalen
blir vi to brødre sittende og snak-
ke om løst og fast. Samtalen drei-
er etterhvert inn på saker som har
med logen å gjøre. Klarer vi å øke
antall medlemmer? Skal man
være fornøyd med å oppretthol-
de det antallet man har i dag? Tar
vi godt nok vare på våre nye brø-
dre? Fadderens og brødrenes an-
svar ovenfor den nye bror. Etter-
møtene, bør vi har flere temaer,

større aktivitet? Temaet ble stort
etterhvert noe som tyder på en-
gasjement. En ting blant de
mange var fremmøte. Det er
mange vi savner på møtene våre
og hva kan vi gjøre for å hente
dem inn igjen? Skal logen sende
et brev og høre om hva som kan
være årsaken til fraværet, eller en
telefon/besøk være det rette? Det
er sikkert ikke ett svar på alt,
men hvis alle går i seg selv og da

tenker vi på faddere, brødre, em-
bedsmenn, ettermøtekomite og
gjør sitt beste for at alle skal tri-
ves, så vet vi at man har prøvet
etter beste evne. Da vil tiden vise
om vi gjør det rette.

Finn og Steven
– – – «» – – –
Venner
Et liv uten venner
ville være som en himmel uten
stjerner.

En samtale mellom to brødre
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22. mai hadde Loge CECILIA et
sjeldent besøk. Før logemøtet
håndhilste vi på Stor Sekretær
Tove Aalborg og undret nok litt
på hvorfor hun var kommet på
besøk til vår loge. Vi hadde hørt
at det skulle foregå noe helt spe-
sielt på ettermøtet, og koblet be-
søket sammen med dette. Men
hva, visste vi ikke.
Etter måltidet reiste Stor Sekretær
seg og hentet en flat, stor pakke
og sa at denne kvelden hadde
hun gledet seg til lenge.
”Jeg har den store ære og fornøy-
else å få overrekke Storlogens av-
skjedsgave til Eks Stor Sekretær
Liv Berit Johansen. Det er en lito-
grafi, og vi håper jo du liker
den!” 
Videre formulerte hun en stor
takk fra Storlogen for alt arbeidet
som Eks Stor Sekretær hadde lagt
ned.
Rådsmarsjall i 10 år og  Rådsse-
kretær i 4 år  i Det Norske Rebek-
karåd, deretter  Stor Sekretær i 4
år i den Norske Storloge  gir en
sum på 18 aktive år for Odd Fel-
low Ordenen.
Det har vært år med store foran-
dringer, ikke minst overgangen
fra Rebekkaråd til Storloge  med-
førte mye ekstra arbeid og strev.

Hun kom selv til et meget ”ryd-
dig” skrivebord, og det hadde
vært greit å ta over som ny Stor
Sekretær. 
Litografien var laget av D. Bakke
og het ”Blått øylandskap”.

Eks Stor Sekretær var naturlig
nok preget av følelser da hun
skulle takke for gaven. 18 år i
Storlogens tjeneste hadde gitt
mye arbeid, men også gitt tilbake
mye inspirasjon og mange opple-
velser fra reiser og nye venner
over hele landet.

Hun uttrykte stor takknemlighet
over gaven, og sa at det var godt
å vite at  hun hadde fått gitt noe
tilbake nettopp fordi hun selv føl-
te at Logen og Ordenen hadde
gitt henne så uendelig mye.

Dette ble en overraskende og vel-
dig hyggelig avslutning på mai-
møtet vårt. 
Det var en fin gest fra Storlogen
at de lot de nye Storembedsmen-
nene reise ut til de ulike logene
for å overrekke gaven til Eksene.

R.L.

BESØK FRA STORLOGEN

b e g r av  d e  d ø d e

Redaksjonen snakker om Loge
CECILIAS to sist utnevnte Vete-
raner, Organist Solveig Gundels-
by, Rebekkasøster i 40 år og Eks
Sangerinne Randi Jansen, Rebek-
kasøster i 25 år.
En novemberkveld møtte vi de to
hjemme hos Solveig.
”Ja, vi har  vært sammen i buret  i
20 år, vi,” sier Randi. ”Og jeg har
sittet inne i snart 40 år,” sier Sol-
veig. 
Så samtaler de om opplevelser,
gleder og bekymringer og hvor-
dan det føles å  være inne i det
lille rommet bakerst i Logesalen.
Organisten: ”Mitt logeliv er nok

annerledes enn det dere andre
har. Jeg konsentrerer meg så mye
om musikken at selv om jeg føl-
ger med i bøkene og teksten,
opplever jeg ikke selve atmosfæ-
ren inne i Logesalen. De få gang-
ene jeg har deltatt inne, føler jeg
meg nesten som en fremmed.
Årene i buret har gitt meg utrolig
mye, men ikke det samme som
dere andre får oppleve inne. Det
blir faktisk to verdener.
Jeg kommer tidlig og sitter inne
og øver før logemøtet. Det gjør at
jeg ikke blir så godt kjent med
andre søstre, og det merker jeg
på ettermøtene.

Jeg forsøker å tilpasse melodiene,
der det er frihet til det, etter kvel-
dens innhold og ulike årstider.
Musikken holder meg ung!”
Sangerinnen: ” Som Sangerinne
har jeg mindre ansvar og kan
være ute før logemøtet, og jeg
kan følge bedre med i det som
skjer inne. Jeg føler meg hjemme
både i Logesalen og inne i buret.
Det var 20 fine år sammen med
deg. Jeg har alltid vært glad i å
synge. Det var spennende i star-
ten da jeg måtte synge alene, men
det gikk bra. Det har også vært
godt når vi i perioder har vært
flere sangere.”

”Jentene i buret”

Fra venstre
Stor Sekretær
Tove Aalborg
og Eks Stor
Sekretær Liv
Berit Johansen.

Forts. øverst neste side
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gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

Loge 31 CECILIA hadde som-
mermøte på Trøgstad bygdemu-
seum i strålende sommervær den
12. juni.

Vi var 69 fremmøtte søstre som
ville være med på omvisning på
museet.
I 2 grupper ble vi guidet rundt av
Anne Karin Johansen og Karl
Tore Ness fra Raknerudbygning-
en, gjennom Husmannsstua/lå-
ven til Langsæterbygningen.
Husa ligger så harmonisk plas-
sert at en fornemmer noe av det
liv som ble levet på en gård i
Trøgstad i gamle dager. Det hvi-
ler ro og fred over tunet nå, men
tankene gikk uvilkårlig til den
travelhet og strev som preget
hverdagen for 100-200 år siden.
Dette er et av de eldste bygdetun
i Norge.

Museet hadde en stor samling
bruksgjenstander som har fått sin
plass , og som skapte mye ”mim-
ring” hos mange.

Etter omvisningen ble det  ser-
vert spekemat med  tilbehør.
Det var dekket koselig med små-
bord/langbord.
Maten smakte fortreffelig, kaffe

og kaker likeså.
Søsterskillingen skal ha en stor
TAKK for en  flott aften.
Vi fikk litt info av Eks OM Kari
Skadsheim om oppussingen som
skjer på Villa Nore i disse dager.
OM Anne Kirsti Kristiansen øn-
sket alle en god sommer.
Litt hilsninger fra søstre som ikke

kunne komme ble det og.
Kvelden ble avsluttet med lodd-
trekning, og som før var det
mange fine gevinster.
Dette var en fin sommeravslut-
ning, og vi møter med nye krefter
og mål til en ny termin.

Hilde Dahl

Nemnda for Søsterskillingen 2005/07:
Fra v. foran: Anne-Kristine Løken, Eli Gundersen, Martha Kind
bak: Synnøve Forvik og Turid Mohrsen.

Sommermøtet 2006 på Trøgstad bygdemuseum

At de to har en spesiell kontakt er
tydelig. De fant blant annet på at
de ville lage Søsterkjeden inne i
buret samtidig  som det skjedde i
Logesalen. Nå er det blitt tradi-
sjon.

Vi bemerker at gjestende søstre
alltid kommenterer orgelspillet
og våre sangerinner. ”Dere er hel-
dige som har slike krefter i Loge
CECILIA.” 
Begge er enige om at ros og posi-
tive kommentarer alltid varmer
og gir inspirasjon til videre inn-
sats  inne i buret.
På Æresdiplomet Veteranen Sol-
veig fikk tildelt i mars 1991 etter
23 år som Organist, står det:
”Med slike medlemmer som deg

vil enhver organisasjon ge-
nerelt og Loge nr. 31 CECI-
LIA spesielt øke sine mulig-
heter til å nå vår Ordens
mål”.
Disse ordene forteller hvor
stor  betydning musikken
og sangen har for logelivet.
Ja, vi er virkelig heldige i
vår loge!

B.S. og R.L.

Foran: Solveig Gundelsby og
bak Randi Jansen
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H u s k  å  b e n y t t e  b a n k g i r o  n r .  1 0 2 0 . 2 5 . 2 2 8 0 2

Seniorklubbens sommertur ble i
år lagt opp som en liten rundtur.
Vi kjørte med buss fra Askim via
Skjeberg stasjon hvor vi beskuet
et helleristningsfelt og over Old-
tidsveien til Gamlebyen i Fredrik-
stad.

Her ble det en lengre stopp hvor
alle fikk ”fri” til å gjøre det de øn-
sket. Noen gikk på kafè og tok en
kopp kaffe, andre beskuet fest-
ningsanleggene og noen ”Janglet
på vollæne”.

Deretter reiste vi via Gresvik og
Hankø fram til Engelsviken Bryg-
ge og restauranten hvor vi inntok
alt fra ”fiskesuppe - bakt - potet -
snitzel og pommes frites.
Mange benyttet anledningen til å
handle i det berømte fiskeutsal-
get.

Turen gikk deretter hjem via
Svindal til Askim og Mysen. Væ-
ret var fantastisk - humøret på
topp - Og alle koste seg.

E.I.K.

Seniorgruppas Sommermøte 2006

Alle var ivrige da vi stoppet ved et helleristningsfelt i Skjeberg.
De studerte…. og studerte….. Mon tro om man fant ut hva våre forfedre
mente?

Vi besøkte Gamlebyen i Fredrikstad. Og selvfølgelig måtte
Maja, Leif, Erik og Signe ”Jangle på Vollæne”.

Koseprat mellom Guro, Harry, Gyda og Kjell.

De fleste koste
seg med den
berømte ”fiske-
suppa” på
Engelsviken
Brygge. Men
Randi + noen
til
valgte ”gour-
metretten”
Snitzel m/pom-
mes frites.
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i k k e  u t s e t t  å  b e s ø k e  e n  s y k

Den 22. februar 1968 ble Johannes
Smeby opptatt i loge nr. 62 Hå-
kon Håkonsson. 
Han var ingen ungdom (57), og
hans sønn Bjørn var opptatt i lo-
gen nesten 3 år tidligere.
Logesalen var den samme, men
utstyret i salen var atskillig enk-
lere enn i dag.
Embedsmennene satt på vanlige
stoler, og alter og pulter var enkle
møbler i kryssfiner. Fra sin plass i
salen så Johannes for seg et annet
bilde i sine tanker. Han spurte
om lov til å lage et nytt alter og
det vakte allminnelig begeistring-
da det nye alteret stod ferdig i sa-
len. Men hans tanker og ønsker
gikk videre. Han utarbeidet etter-
hvert skisser for stoler og pulter
for embedsmennene og senere
også for rammene ved OM- og
UM- stolene og rammene ved or-
gelrommet og tavlen ved UM-

stolen. Logen påtok seg å bekoste
materialene og Johannes satte i
gang med treskjæringen og lever-
te etterhvert utstyret slik vi ser
det i salen i dag. Og i sommer
fikk vi nok et møbel som er laget
av Johannes, nemlig Stor Siresto-
len. Denne ble laget av Johannes
da han var 33 år gammel i 1944
og stod i alle år i familiens hjem i
Søndre Mysens veg. Stolen er en
gave fra sønnen Bjørn.

Vi kan med god grunn glede oss
over det enestående og vakre ut-
styret, men også andre har gitt
utrykk for begeistring. I begyn-
nelsen av 80-tallet var Odd Fel-
low radioamatører samlet i Fred-
rikstad. I tillegg til norske radio-
entusiaster var også Jack Wester-
berg fra loge nr. 147 Brette i Vä-
nersborg og organisasjonens

internasjonale le-
der Kirk Saun-
ders fra USA til
stede. Etter fore-
spørsel fra brødre
i Fredrikstad fikk
de se vår logesal,
og begeistringen
fra Kirk Saunders
kan ikke beskri-
ves. Det var den
vakreste logesa-
len han noens-
inne hadde sett,
og han tok et
utall bilder av
alle treskjærerde-
taljene! Jack Wes-
terberg traff jeg

senere på flere Odd Fellowtreff
og han kom stadig tilbake til det
vakre utstyret.

Hvem var så Johannes Smeby?
Han var født på Folkenborg i
1911, utdannet seg som treskjærer
ved Kunst- og Håndverksskolen i
Oslo, startet eget treskjærerverk-
sted i Mysen og hadde de fleste
møbelfabrikkene i distriktet som
sine kunder. Han utførte treskjæ-
rerarbeid for flere kirker, og etter
tegninger av maleren Per Vige-
land har han skåret ut motivene
på prekestol, altertavle, klokker-
stol m.v. i Mysen kirke.
Johannes Smeby ble senere for-
mingslærer på ungdomsskolen. I
en periode var Johannes Smeby
logens Inspektør og i alle år møt-
te han trofast opp på logens mø-
ter, men det som huskes best er
hans kunstneriske utsmykking av
vår logesal – den fineste i landet!

Magne Skadsheim
Eks. DDSS

Treskjæringsarbeider i Logesalen
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i k k e  u t s e t t  å  b e s ø k e  e n  s y k

Om kort tid vil Odd Fellow-loka-
lene på Mysen få betydelige og
for alle synlige endringer, - den
gamle opprinnelig så fine villaen
i Korterudbakken 6 vil bli jevnet
med jorden, og ut på våren vil
det gro opp et ”Soria Moria”, et
nytt flott selskapslokale inntil
den forsatt eksisterende logesal.

Og alt dette uten at det hittil har
kostet medlemmene 1 krone eks-
tra på kontingenten!

Som alle vet, har logesalen blitt
oppusset og delvis oppgradert i
løpet av sommeren. 
Tross dugnadsinnsats så må nød-
vendigvis slikt koste penger,
blant annet materiale og arbeids-
kostnader der man er nødt til å
ha fagfolk av lovmessige grun-
ner.

Utover de midler Nore AS selv
hadde disponible, har logene nå
overført kr. 50.000.- hver for å
dekke opp de påløpte kostnader.
Nore AS’ sine midler kommer
bl.a. fra gaver som har kommet
inn fra medlemmene i forb. med
byggearbeidene, og alle glade gi-
vere skal ha stor takk! Det samme
skal alle som har kunnet delta på
dugnadsjobbene også ha!

Men, - her gjenstår mange dug-
nadstak og også behov for peng-
er, så både dugnadsånd og give-
rånd håper vi fortsatt er til stede!

Og, - skal jeg nå være helt ærlig, -
og det bør jeg vel være, så må vi
alle stille oss dette spørsmålet:
Hvis logene på Mysen ikke had-
de fått denne utrolige store peng-
egaven, - hvor hadde vi vært hen

da? Hva måtte jeg ha bidratt med
i arbeid og penger for at vi like-
vel skulle kunne få et nytt sel-
skapslokale, - og når?
Sett i dette perspektiv så bør alle
yte sin skjerv både nå og senere.
For under vegs her så vil det bli
klarlagt behov man ikke hadde
full oversikt over når prosjektet
startet, ikke minst på inventarsi-
den.

Bankgironummeret som kan be-
nyttes er fortsatt: 1020.25.22802
Mottaker: Nore AS, Postboks 96,
1851 Mysen.

Ellers vil vi sørge for at det til en
hver tid ligger bankgiroer fram-
me på logemøtene.

Johan Hvalshagen
OM i Loge nr. 62 Håkon Håkonsson

Oppfordring til søstre og brødre

Og kanskje viktigere – hvordan
definere kunstens innhold? Eller,
kanskje ennå viktigere – hva be-
tyr kunst for deg og for meg? 
Ingen av disse spørsmål kan en
amatør som meg gi svar på. Alli-
kevel, jeg våger å legge utpå og
gir meg i kast med noe jeg bare
føler for.
Kunst er alt og det er intet!
Jeg omgir meg med kunst daglig,
god eller dårlig, det avhenger av
hva jeg ser, hører eller føler. Om
jeg befinner meg på et sted, uten
noe avtrykk fra noen menneske-
lig hånd eller åndelig styrke, så
vil jeg i mitt indre skape et bilde
av det jeg ser eller hører, det være
seg vakkert eller uhyggestemt.
Det er for meg også kunst. Det
dystre og uhyggelige kan også
være kunst.

Jeg er en ihuga elsker av opera og
klassisk musikk. 
I nyttårshelgen var jeg på mu-

sikktur til Berlin. 1. nyttårsdag
var jeg tilstede ved en konsert i
den tyske statsopera og hørte
operaorkesteret under ledelse av
Daniel Barenboim fremføre Beet-
hovens 9. symfoni. Jeg har hørt
dette verk bli fremført utallige
ganger tidligere men aldri fått
oppleve en slik emosjonell til-
stand som under og etter denne
konsert. Den var bare ubeskrive-
lig.

Fra tid til annen opplever jeg at
virkelig kunst også kan bli ekspo-
nert på det amatørmessige plan,
det være seg så vel innen tone,
bilde eller ord.
Den 7. mars i år var det befor-
dring til Den Gyldne Leveregels
grad i Leir nr. 23 Smaalenene.
Vi som var tilstede fikk oppleve
et gradspill man sjelden eller nes-
ten aldri får oppleve. Jeg vil selv-
sagt ikke røpe noe av dramatik-
ken eller spillets innhold, men jeg

er fristet til å kalle dette ensem-
blespill for kunst!
Det var vel ingen på benkene
rundt som ikke var grepet av an-
dakt og indre fryd og glede.
Men et slikt spill kommer ikke av
seg selv seilende inn på ”ei fjøl”.
Fremføringen og resultatet kan
stå som et lysende eksempel for
logenes gradspill. For, for å nå et
slikt resultat er det kun en medi-
sin som gjelder, nemlig øvelse –
trening!
Jeg vet at det rundt i enhetene ar-
beides med disse ting med noe
varierende resultat.
Man skal derfor alltid ha i tan-
kene at intet kan bli så bra at det
ikke kan bli bedre.
Unntaket herfra er Beethovens
symfoni nr. 9!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Frank Lind

Hva er kunst?
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- Andakten i kirken startet med
prosesjonsinngang av Indre Øst-
fold kammerkor, deretter sang de
sammen med menigheten
salme 247: Hen over jord et pil-
grimstog.
Sogneprest Bengt Reidar Eriksen
sa: ”Se oppover, se framover, se
mot målet.
Ha tid for andre, fest blikket på
Jesus og ha styringsmål.”

Det var kollekt med sang fra In-
dre Østfold kammerkor.
Seks barn ble båret til dåpen den-
ne dag. En jente og fem gutter.
Kirken var full, og det var god
sang blant de frammøtte.

Kirkekaffen på Grøtvedt Menig-
hetshus startet med et foredrag
av kapellan Kjell H. Flø.
Det var 21 brødre med følge,
samt enker etter brødre tilstede.

Kjell H. Flø fortalte at de er med å
støtte Samaria misjonen, de har
også et samarbeid med Estland
hvor de sender mye hjelp til. Me-
nigheten samarbeider også med
Normisjon og styrer flere kor i
kommunen.
Katolikker og pinsevenner møtes
en gang i mnd, sammen med me-
nigheten. De er glade for å ha et
slikt nettverk å jobbe med.
Menigheten har også barnehage,
samt at det er en kirkebuss for de
eldre som kjører rundt og hen-
ter/bringer en gang i mnd. for
kirkebesøk og kaffe.
Det holdes andakter på Løkentu-
net.
Det er også kontakt med en bibel-
skole i Kina hvor sognepresten er
sterkt engasjert.
Kapellan Flø fortalte videre at det
er en million kristne i Kina. De er
i såkalte undergrundsmenigheter
som ikke er registrert.
Menigheten henter impulser til
Askim fra hele verden.

Askim har vært et kirkested fra
1100 tallet.
Den nåværende kirken er fra

1878, og steinene rundt kirken er
fra den gamle Mariakirken.

På slutten av 1800-tallet ble det
bygget kirker over hele landet,
hvor det skulle være plass til en
viss prosentdel av befolkningen
på stedet, derfor alle disse hvite
trekirkene fra den perioden.

Undermester takket for fint fore-

drag ov overrakte blomster til
Kjell H. Flø.

Det var hyggelig sosialt samvær
etter foredraget, og praten gikk
livlig rundt bordene. Det var ty-
delig at det vi fikk høre hadde
vært engasjerende.
Flott sang og pianospill av: Per
Sannum og Jan Grefslie.

Hansson

Allehelgensdag med kirkebesøk og påfølgende
kirkekaffe i Grøtvedt menighetssenter

En nær fullsatt Askim kirke ble besøkt
på Allehelgensdagen .....

..... med  kirkekaffe i Grøtvedt Menig-
hetssenter etterpå.

Med glimt av gull ...

Den som makter å gi og ta imot vennlighet, vil bli en god venn
og langt mer verdt enn eiendom.

Sofokles

Vi minnes ikke dager men øyeblikk.
Cesare Pavese

Den tilfredse er aldri fattig. Den utilfredse er aldri rik.
George Elliot
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h j e l p  d i n e  m e d m e n n e s k e r  d e r  d u  k a n

MØT SÅ OFTE
DU KAN - - -
Dette skrev Eks OM Kari Skads-
heim i nr.1 1990 ÅRGANG 1 av
NORE-NYTT:

Ja, naturligvis, sier jeg. Hvorfor i
all verden, sier kanskje du.

Jeg tror, at dersom du vil ha full
glede av det Ordenen kan gi, må
du være med med hele deg, og
for å kunne det, må du møte så
ofte du kan på logemøtene, og el-
lers der søstre og brødre er sam-
let.

Du skal møte til logemøtene med
et godt ord til dem du treffer i
forværelsene, lytte til det de har å
fortelle, gi et godt håndtrykk, en
god klem, et klapp på skulderen,
slik at alle, både unge og gamle
føler seg vel og velkommen.

Inne i salen skal du være med
med alle dine sanser, lytte til det
som blir sagt, gjerne gjengi det
inni deg. En lærer mye av det, og
engang kan kanskje du få en
jobb, et embede, og har du lyttet
til hva som er sagt, vet du noe
om hva de forskjellige har som
oppgave.
Vær våkent med når beslutninger
skal tas. Vær ikke redd for å kom-
me fram med motforestillinger,
dersom du har noen, men husk
alltid på at det du sier skal være
til Ordenens og Logens beste.
Inne i salen skal du suge til deg,
og få det du skal gi når du kom-
mer ut blant dine medmennesker.
Ta med læren om toleranse og
vennskap og vis det overfor dem
du møter på din veg. Det er ikke

lett, men det er det vi strever et-
ter, og samholdet i søskenkjeden
gir oss styrke til å nå litt lenger
fram mot vårt felles mål.

Etter logemøtet, vær igjen på
ettermøtene. Det er her du blir
kjent med mennesket bak ”Søste-
ren, Broderen”. Jo tryggerer vi
blir på hverandre som mennes-
ker, jo sterkere blir kjeden og jo
lettere går arbeidet i logen.

Det er en glede for embedsmen-
nene når logesalen blir full. Det
stimulerer til å yte litt mer- - -.
Men det er også en glede når det
fylles rundt bordene, og når pra-

ten går livlig. Noen ganger er det
også foredrag, kanskje bare et lite
dikt som kan være til ettertanke
og en god ballast å ta med ut i
hverdagen.

Vær ikke redd for å spørre, der-
som det er noe du lurer på. Em-
bedsmennene og eldre logemed-
lemmer gir gjerne svar ut fra sin
erfaring.

Blir du skuffet over en eller flere
av oss, husk vi er alle alminnelige
mennesker, men det Ordenen står
for er fast, og dens lære er det
verd å leve etter.

Redaksjonskomiteen har stilt begge loger følgende spørsmål: Hva kan vi gjøre
for å få passive medlemmer til å komme tilbake på logemøtene igjen?
Vårt ønske med spørsmålet var å få det enkelte medlem til å føle et ansvar for
øke møteprosenten. 
At dette ikke er et nytt problem forårsaket av ”nåtidens travelhet”, ble vi klar
over da vi leste tidligere nummer av Nore-Nytt.

Kjære bror, hvor er du?
Gjennom 12 år som medlem i
Loge Nr. 62 Håkon Håkonsson
har jeg møtt og møter mange
hyggelige mennesker. Mennesker
som man helt naturlig  mottar
gode ord, vennskapelige klapp på
skulderen samt hyggelig samvær
av. Dette er noe som man egentlig
ikke tenker på daglig, men som
ved ettertanke gir en god varm
følelse av tilhørighet. Tilhørighet
som betyr veldig mye for meg.
Håper at også  jeg kan gi noe til-
bake.
Det er med disse ordene jeg ten-
ker på overskriften i dette styk-
ket: Kjære bror, hvor er du?

Når jeg går inn i logen, ser jeg bil-
dene av dere brødre som jeg sjel-
den ser eller aldri har møtt. Kan-
skje jeg har vært borte når du har
vært her? Men det blir bare spe-
kulasjoner av å tenke slik. Det
som hadde vært så uendelig fint,
var å kunne møte deg jeg bare ser
bilder av. 

Ved å få møte en eller flere ukjen-
te brødre, som av forskjellige år-
saker ikke har møtt på lenge, blir
både for mine brødre, min loge
og felleskapet givende. Jeg er sik-
ker på at jeg ikke tar min munn
for full hvis jeg sier at det også vil
bety mye for deg også. 
Man kan kanskje føle seg ”ny”
når man har vært lenge borte og
møter kanskje mange brødre som
man ikke kjenner. Men tro meg
på mitt ord at det er mange hyg-
gelige karer som vil ta godt vare
på deg. Er det saker rundt det
formelle som man har glemt, så
er du i godt selskap. Det å glem-
me gjør vi alle, og mange av oss
må spørre OM om det som bare
han kan svare på.

Kjære bror, finn frem logeantrek-
ket og la det stå sin prøve.

Jeg ser frem til å møte deg.
Steven Tørholen
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Vi får høre i logen at man skal
møte så ofte man kan.
Så oppdager man at enkeltmed-
lemmer blir borte i kortere eller
lengre tid, fra måneder til flere år.
Hva kan det komme av? Sikkert
mange ting, men som alt annet i
livet kan det komme perioder
hvor det kan være vanskelig å
prioritere akkurat logen. Andre
ting kan få en høyere prioritet.
Dette er noe alle kan forstå, men
hvordan blir logelivet når det
igjen byr seg anledning til å
møte?

Blir logen noe fremmed? Mange
ukjente ansikter. Det er jo lenge
siden jeg var her, kan man fort
tenke og så blir det til at man
drøyer med å møte. Den aktive
delen av logelivet blir å betale 2
giroer i året.
Det som kanskje burde være na-
turlig for aktive brødre og søstre
var å ta kontakt med disse våre
medsøsken. Har det vært eller er
det sykdom eller andre vanskeli-
ge situasjoner som ligger til
grunn for fraværet? Vel, det vet
man jo ikke så kanskje man skul-

le dele seg inn i geografiske om-
råder slik at Mysenbrødre kon-
sentrerer seg om Mysen, Marker-
søstre om Marker o.s.v. Jeg tror
ikke det blir tatt negativt opp,
heller positivt etter egen erfaring.
Det dreier seg jo om å ta vare på
hverandre.
Håper at dette innlegget kan
være en start på å ta kontakt med
våre søstre og brødre slik at flere
kommer tilbake.

S.T.

Lørdag 24. november arrangerte
Loge Cecilia julemesse i Villa
Nore.

Masse flotte ting var til salgs, lik-
som nydelige bakevarer. Det sto-
re lotteriet og barnelotteriet, som
det har vært solgt lodder på en
god stund nå, var fremdeles vel-
dig populært. Privatnemnda
solgte kaffe og kaker, og folk kos-
te seg etter handelen.

Messen ble godt besøkt både av
egne medlemmer og folk som
hadde sett reklamen vår. Flere
Rebekkasøstre fra Sarpsborg had-
de også tatt turen til Mysen, den-
ne regntunge dagen. Resultatet
ble allikevel godt. Vel 50.000 kro-
ner viser den foreløpige opptel-
ling. Inntektene ved julemessen
går til humanitært arbeid i Indre
Østfold.

Er vi flinke til å møte i logen?

Cecilia holdt vellykket julemesse

H u s k  å  b e n y t t e  b a n k g i r o  n r .  1 0 2 0 . 2 5 . 2 2 8 0 2
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gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

Nye medlemmer og ekspansjon
er det evige temaet, ikke bare for
vår loge men for alle Odd Fellow-
og Rebekka-loger over hele lan-
det, og sikkert for de fleste andre
Ordener i Norge.
Dette ble tydeliggjort under et
kurs som ble holdt i ordenens lo-
kaler i Sarpsborg den 23. septem-
ber i år, hvor Stor Skattmester
Bjørn-Erik Hansen orienterte bl.a.
om medlemstallutviklingen og
tiltak som er satt i gang for ek-
spansjon og utvikling.
Fortsatt står vedtaket i Storloge-
møtet 2005 fast om at mål for or-
denen er at 1% av befolkningen
skal være en Odd Fellow, og at i
en 2 årsperiode skal hver loge i
landet ha hatt en medlemsøkning
på 5%.
For vår del vil det si en økning på
2 – 3 personer pr. år noe som er
lagt ned som det viktigste målet
for vår loge i Handlingsplanen
for 2006/2007.
Dette kan fortsatt være realistisk
for Nr. 62 Håkon Håkonsson,
men som Vømmel Spelmannslag
sier i en av sine viser: ”Det er itj-
no som kjæm ta seg sjøl”, og hver
og en av oss må ha tanken om
”hvem kan passe inn som en
Odd Fellow blant alle de jeg kjen-
ner?” langt fremme i bevisstheten
hver dag.

Som sagt, dette er det evige tema-
et, og når jeg ser tilbake på inn-
legg i Nore Nytt, så kunne jeg
egenlig bare ha henvist til andres
og egne innlegg om det samme, –
men det er så utrolig viktig at vi
ikke slipper tanken!

Fremmøteprosenten i vår loge er
fortsatt den høyeste i distriktet,
og som DSS sier så er vi den ”den
flinkeste gutten i klassen” (dis-
triktet).
Mange av de brødre i vår loge
som selv har et bra fremmøte sy-
nes likevel ikke det er godt nok.
Det er mange forholdvis unge
brødre som møter svært sjelden,
og hvorfor det?

Til kurset i Sarpsborg, hadde vår
Distrikt Stor Sire Frank Lind, la-
get en del spørsmål vedr. ”innvi-
else og avgang”. Spørsmålene
skulle besvares skriftlig fra hver
enkelt loge i Distrikt 23.

Etter min og manges mening kan
et dårlig fremmøte være et farlig
tegn på at en utmeldelse kan
være på gang.

Nedenfor følger utklipp av min
besvarelse til DSS vedr. ”Av-
gang”

Avgang

1. Når utmeldelsesskjema eller
brev foreligger, er det da for
sent å gjøre noe?

Da er det for sent å gjøre noe
for å få vedkommende tilbake,
- men den som melder seg ut
har sikkert hatt en kamp med
seg selv før han tok avgjø-
relsen og da kan det kanskje
være godt å få snakke med
noen om det.

Vi vil også at den som velger å
forlate Ordenen, har med seg
seriøse og best mulige erin-
dringer om sitt medlemskap. I
tillegg kan en kontakt gi nytti-
ge tilbakemeldinger.
Dett er etter mitt syn OM’s
oppgave, og en
samtale som bør
være under 4
øyne.

2. Når dårlig frem-
møte eller annet
skaper mistanke
om at utmeldelse
er på gang, hva og
hvem skal/kan
gjøre noe med
det?

Dette temaet har
vi også hatt oppe
på de senere kolle-
giemøtene.

Vi har tatt for oss fremmøte-
protokollen og gått igjennom
den for å finne frem til hvem
det skulle være grunnlag for å
ta kontakt med.
Vi mener at fadderen både har
et ansvar og kanskje er den
beste muligheten her fordi han
i utgangspunktet bør være
den som kjenner medlemmet
best. Men en individuell vur-
dering av hvem som er den
rette til å ta kontakt, bør det
være uansett.
Vi er ikke ferdige med denne
aktiviteten, den som alt annet
må følges opp.

Fremmøte var også tema under
vårt logemøte den 21. sept.  DSS
var til stede, og han ga utrykk
for, og jeg tolket ham i hvert fall
dit hen at, – ” ikke bare at vi er de
flinkeste gutta i klassen”, men at
vi med bl.a. det som plattform
både med stolthet og entusiasme
skal se på både ekspansjon og
fremmøteprosent som en utfor-
dring, og ikke som problem. El-
lers kommer vi ikke videre.
Skuer vi et år fram i tid, skal vi
være på plass i nye logelokaler.
Også det må jo være et betydelig
”salgsargument” for Odd Fellow
på Mysen og gi grunnlag for op-
timisme og et stort smil! 

Med hilsen i V., K. og S.
Johan Hvalshagen, OM

Innvielse, fremmøte og avgang

En kaffetår smaker under arbeidets gang.
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Når du leser dette, er forhåpent-
ligvis utbyggingen av vårt nye
hus i gang med  litt større maski-
ner enn våre Overmestere benyt-
ter seg av. Men vi synes det var
på sin plass at de tok det første
spadestikk for oppstarten av ut-
byggingen.

Det har vært en hektisk periode
for veldig mange medlemmer av
våre loger fra vi fikk bekreftelsen
på den store donasjonen til et
nytt Ordenshus. Noen av oss har
vært opptatt av samarbeide med
arkitekt, diverse håndverkere og
kommunale instanser for å klar-
gjøre til byggestarten, og det har
vel kanskje vært mer planlegging

enn vi tenkte oss på forhånd. 
Veldig mange søstre og brødre
bidro med mange timer og dager
gjennom sommeren med restau-
reringen av logesalen, og vi kan
vel alle med stolthet si at resulta-
tet ble bra. Atter igjen viser det
seg at dugnadsviljen er stor.

Men behovet for dug-
nad er ikke slutt, og
jeg er ikke redd for at
søstre og brødre ikke
vil stille opp gjennom
det kommende år. Til
det har jeg fått så
mange positive fore-
spørsler om når det
skal startes opp, at den
planlagte egeninnsat-
sen er jeg sikker på vil
ordne seg. 

Slik som det ser ut i
skrivende stund, vil ri-
vingen av huset starte
i februar mnd., og rei-

sing av det nye bygget vil settes i
gang umiddelbart. Etter planen
vil det så være klart til at vi selv
kan legge takstein og male utven-
dig i løpet av forsommeren/som-
meren, og det  er jo ikke akkurat
et lite dokkehus som skal bygges,
så forbered dere på mange trivli-
ge sommerdager og kvelder på
Nore! Hva som kan skje av dug-

nad på innredningen, er det enda
ikke tatt noe stilling til. Det får vi
komme tilbake til når planene for
det innvendige er klare.

Til slutt vil jeg i disse tider med
planlegging av julegaver, minne
oss alle på å lese Overmester i
loge 62 Håkon Håkonssons opp-
fordring på annen plass i dette
nummer, og hvis den allerede er
lest den, les den en gang til (s.
10). Mange bekker små, og også
store, vil gi oss enda bedre rom
for et detaljrikt og gjennomført
nytt Ordenshus.

Ha en fredfull og hyggelig jule-
helg, og velkommen til et begi-
venhetsfullt år  for våre 2 loger.

John Altenborn
Styret i AS Nore

Kjære søstre og brødre

May Sørby, Egil Nøkleby, Bjørn Smeby og Finn Hunstad i aksjon med oppussing av logesal og omliggende områder.



Langt tilbake i tid,
var det en ære for
husmødrene å få
sine ”Juleplanter” i
blomst til jul. Det
kunne dreie seg om
julekaktus og jule-
glede. Noen klarte
kanskje å drive fram
en julerose også. Ju-
lerosen er kommet i
handel i senere år.
Den er hvit, ligner
på anemone (av so-
leie familien), og har
antagelig kommet
fra Europa med bal-
last jord. Det er
noen som mener det
er julerosen som er
beskrevet som lil-
jene på marken i
Bibelen.
Å ”ture jul” har vi
gjort i Norge og i
Norden i ”all tid”,
og ener, gran ble tatt
in i høytiden for
luftrensing og god-
lukt. Våre julepynt-
skikker har nok ut-
viklet seg fra å pynte
litt i baret. Omtrent
på den tiden juletreet
kom inn i norske
hjem, ble det nok
vanlig å kjøpe en
plante eller to til
høytiden. Vanlig ble
det også å sende en
juleblomst som hilsen og ønske
om en god jul.
De siste 50–70 årene har bruken
av blomster til jul utviklet seg til
en selvfølge. Dette har inspirert
gartnere til å forske fram nye og
bedre sorter. De første julestjer-
nene som kom i salg var en me-
ter lange, og holdt kanskje til 2.
dag. Nå blir vi jo ikke kvitt dem. 
Løkblomstene kom tidlig. Små
tulipaner, svibler, narcisser og

amaryllis er helt nødvendige for
julestemningen hos mange men-
nesker.
I dag har vi så mye å velge
mellom: Julestjerner i mange far-
ger, juleglede i flere farger, azalea
likeså, samt løkblomstene og sy-
press. Sypress, er friskt jule-
grønn, og kan med hell pyntes
litt. Større sypress er flotte ute.
Azalea og julestjerne kan man
også få oppstammet. Veldig flott.

Vi pynter mye til jul
i norske hjem. Og
det trenger vi.
Mange har nok pro-
blemer med å kom-
me seg gjennom
mørketiden. Vi
trenger litt ekstra
lys, farger og var-
me. Og har vi det
travelt går tiden for-
tere.
Alle juleblomster
holder kanskje ikke
like lenge, men så
varer ikke jula helt
til påske heller, og i
januar lysner det
igjen.

Gode råd om jule-
blomster:
Julegleden: Vannes
ofte og ikke mye om
gangen. Trives godt
på temperaturer
rundt 18–20 grader.
En plante du skal
prate med.
Julestjerne: Skal bli
tørr før den får
vann, men må ikke
bli stående tørr. Tå-
ler tørr luft og vil ha
det varmt og godt.
Den bør ikke bli ut-
satt for temperatu-
rer under 12 grader.
Azalea: Skal ikke bli
tørr. Det beste er å

dyppe potten i for eks. bøtte hver
eller annenhver dag. Kan stå kjø-
lig for å vare litt lenger.
Løkblomst: Vannes når de er tør-
re. Det er mulig å bremse utvik-
lingen ved å sette dem kjølig om
natten i kjøleskaptemperatur.
Sypress: Må ikke bli tørr.
Julekaktus: Skal være jevnt fuk-
tig når den blomstrer.

Laila Fimland

J u l e b l o m s t e r

V E N N S K A P • K J Æ R L I G H E T • S A N N H E T

Det hev ei rose sprunge ut av ei rot så grann.
Som fedrane hev sunge; Av Isais rot ho rann,
og var ein blome blid
midt i den kalde vinter ved mørke midnattstid.

Guds rose ljuvleg angar og skin i jordlivs natt.
Når hennar ljos oss fangar, ho vert vår beste skatt.
Me syng i englelag:
No er det fødd ein Frelsar, og natti vart til dag.


