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Loge nr. 62 Håkon Håkonsson feiret 60 år 5. desember 2019
Ta godt vare på hverandre,
husk på en meters avstand og vask hender!
Med vennlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Som leder i nevnd for
Styrkelse og Ekspensjon
gjør jeg meg noen
tanker om logens fremtid
ved starten av nytt 10 år
L E D E R

Utgis av logene:
Nr. 31 Cecilia
Nr. 62 Håkon Håkonsson

Hvordan skal vi sikre at våre kjære loge skal bestå Per Christian Frøshaug
og utvikle seg i den kommende 10 års periode?
Hvordan kan vi i dag legge grunnlaget for at logen
vil vokse slik at den forblir livskraftig og har den
nødvendig vitalitet og indre kraft til å tiltrekke seg nye og gjerne yngre
medlemmer, samt bevare medlemsmassen?
Stikkord er logens innhold, budskap, verdighet og kvalitet i alle ledd.
Innholdet i våre tekster, budskapet som skal formidles, fremføring av
ritualene, tekstene og spillene, må være resultat av trening og innlevelse. Dette gjelder også ikke minst ordensetiketten, opptreden før og
ved innmars, opptreden inne i logesalen og ved utmars og i festlokalet.
Hvis vi evner å utføre dette etter ordensetiketten, vil det utvikle seg en
sterk følelse av samhold, verdighet, høytidlighet og stolthet i vår loge
som danner grunnlaget for at medlemmene forblir i logen og det letter
arbeidet med å verve nye. Medlemmene vil være overbevisende i sin
fremferd og tale ovenfor potensielle nye medlemmer.
Det er et faktum at aktuelle nye yngre medlemmer ofte er velutdannet,
har krevende jobber, en del har familie, dermed begrenset med ledig
tid. Vårt tilbud må derfor være attraktivt, troverdig og tilpasset en travel livsstil.

Ettermøtene, brodermåltidene er med på å styrke vennskapet
mellom brødrene
Det vil være problematiskt, fortsatt å tilby nye medlemmer opplæring/arbeid i privatnevnden med dertil rydding, oppvask som ofte varer til kl. 23.00, når medlemmer må reise på jobb kl. 06.00 eller tidligere.
Selv om privatnevnden tilbyr grundig og svært nyttig opplæring i
bordskikk og etikette, noe som er verdifullt også ellers i livet, kan det
bli i meste laget for mange. Dette kan være er grunn til å unnlate å bli
medlem eller fortsette medlemskapet i vår orden.
Logen må derfor arbeide med å endre/utarbeide ny fordeling av disse
oppgavene for å imøtekomme dagens krav.
Logens økonomi er en viktig del av driften. Privatnevndens resultat er
avgjørende for å få en god balanse mellom prisen på mat/drikke og
medlemskontigenten.
I dag bidrar brødrene, som deltar på ettermøtene sterkt til logens driftsresultat, med uendret årskontingent. Brødrene som deltar på ettermøte
har imidlertid gleden av samværet og den gode samtalen ved brodermåltidet. En meget viktig del at et logemøte.
Hvis vi reduserer kravet til lønnsomhet i privatnevnden, må årskontigenten justeres opp. Noen hevder at dette er mest riktig, da blir byrdene mer likt fordelt på medlemmene, herom og hva som er best for logen strides de lærde.
Det er i alle fall slik at med en dyktig og driftig privatnevnd , vil det utvikle seg en kultur for å levere godt resultat, basert på gode fornuftige
Fortsetter nederst neste side.
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SEKRETÆRENS SPALTE

Jubilanter høsten 2020

25.07.1960
01.08.1940
14.08.1945
17.08.1935
15.09.1945
29.11.1935
11.12.1940

Stenberg, Anne Lise
Bjørnstad, Liv
Sparre-Enger, Inger Synøve
Løvfald, Bjørg
Lauritzen, Solveig
Piwowarski, Anne-Lise
Hafstad, Berit

Jubilanter våren 2021

08.01.1931
10.03.1961
06.04.1961
11.05.1951
11.05.1941
26.05.1971

Johansen, Solveig
Østbye, Hanna
Aaseby, Nina-Christin
Wedding, Solveig Marie Erdal
Witsø, Guri Karen
Bernhoff, Vibeke-Marie

30.05.1971
31.05.1936
16.06.1941
20.06.1936
23.06.1931
27.06.1946

60 år
80 år
75 år
85 år
75 år
85 år
80 år

Veteranjuveler høsten 2020
13.10.1980 Johansen, Solveig
14.12.1970 Lind, Ida Ankjer

90 år
60 år
60 år
70 år
80 år
50 år

Veteranjuveler våren 2021

25.03.1996 Karlstad, Berit Ellinor
25.03.1996 Lauritzen, Solveig

Jubilanter våren 2021

SEKRETÆRENS SPALTE

Jubilanter høsten 2020

24.07.1945
24.07.1950
30.09.1950
08.10.1940
22.10.1945
07.11.1945
16.11.1945
30.12.1950

Antonsen, Einar
Seim, Tore Bjørseth
Berg, Harald
Sjursen, Ernst
Fladberg, Per Erling
Olausen, Kjell-Harry
Hunstad, Finn Terje
Rindal, Helge

Forts. fra foregående side.
innkjøp og en riktig pris ut til brr.,
igjen resultat av delaktighet og
kvalitet i arbeidet.
En ordnet og solid økonomi danner grunnlaget for logens drift og
bidrar til medlemmenes trivsel og
tilhørighet. Det er svært viktig å ha
god økonomistyring og kontroll.
Viktigheten av tilgang på nye
medlemmer blir synlig med vårt
prognose verktøy, der kan vi simulere utviklingen fremover med
forskjellig antall og alder på nye

Strande, Christina Halby
Teig, Anne Ingeborg Gaasvik
Haakaas, Anne
Kind, Martha Pernille
Stoltz, Unni
Løken, Anne-Kristine

23.02.1951
07.05.1946
23.05.1946

75 år
70 år
70 år
80 år
75 år
75 år
75 år
70 år

Westby, Per Henrik
Nøkleby, Egil Rudolf
Wilhelmsen, Kjell

Veteranjuveler høsten 2020

12.10.1995
12.10.1995

Bogen, Petter
Wangberg, Knut

Veteranjuveler våren 2021
19.03.1981

Sjursen, Ernst

medlemmer. Det fremkommer
klart at arbeidet med ny rekruttering er avgjørende for logens
fremtid.
Jeg oppfordrer derfor alle om å
jobbe for å øke antall medlemmer
i vår loge, delta aktivt med å tilføre nye aktuelle søkere på våre
venneaftener. Det er vanskelig å
tallfeste antall medlemmer, som er
nødvendig for å sikre videre drift
og vekst på lengre sikt, men jeg
vil tro at bør være på samme nivå
som våre kjære søstre har. (Loge

50 år
85 år
80 år
85 år
90 år
75 år

40 år
50 år
25 år
25 år

Vi gratulerer!

70 år
75 år
75 år
25 år
25 år
40 år

Vi gratulerer!

Cecilia har ca. 125 medlemmer.)
Ved årsskiftet var vi 107 brødre
med snittalder på 67 år.
Dersom vår kjære loge hadde
klart å komme opp på samme
nivå, med snittalder ned mot 6364 år, samtidig som vi evner å holde høy kvalitet og integritet, basert på vennskap, kjærlighet og
sannhet, da vil vår kjære loge ha
nødvendig vitalitet til en lys fremtid.
La oss alle arbeide mot dette mål.
Per Chr. Frøshaug, Storrepresentant

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Tildeling av 60 års Veteranjuvel til Lillemor
Smestad

Jeg hadde på forhånd avtalt med
Lillemor’s svigerdatter, at vi
skulle komme denne lørdags formiddagen for tildelingen av 60
års veteranjuvel, og 18. januar var
nettopp dagen hun ble innviet i
vår Loge for 60 år siden.
Siden søster Lillemor Smestad
bor på institusjon, ble det et symbol på 60-års veteranjuvel, – en
”Plakett”.
Tilstede var Storrepresentant Eldbjørg Frøshaug, Søster Anne-Lise
Piwowarski og meg selv. Eks OM
Kari Skadsheim og søster Ida
Lind skulle også vært med, men
de meldte begge avbud pga. dårlig form den dagen.
Etter en hyggelig prat, leste jeg
opp denne talen, før søster Lillemor fikk tildelt plaketten.

GRATULERER MED DAGEN!
– Kjære Gerd Ebba Smestad.
Vi i Loge 31 Cecilia, har i vår
midte en søster som kan se tilbake på 60 års medlemskap i vår orden.
Det er en stor ære for meg, å få
lov til å tildele deg denne,som et synlig tegn på vår takknemlighet for det du har gjort
og vært for vår Loge.
60 års medlemskap rommer så
mangt!
Tidene har skiftet siden den dag
da du ble medlem av vår orden.
Solrenning og skygger, godvær
og opprørt hav har avløst hverandre, ikke bare som vekslinger i
naturen, men også over våre dager, så vel som over samfunns og
nasjoners liv.
For 60 år siden, trådte du for første gang inn i en Rebekkaloge, du
minnes kanskje dette første møtet?
Du kom som en fremmed og ble
ført inn blant fremmede.

Du ble innviet i ordenen
18.01.1960
Fikk den Høye Sannh.grad
16.10.1961

Lillemor Smestad med «plaketten» sammen med OM Anne Floeng. Bak står
fra venstre søster Anne-Lise Piwowarski og Storrepresentant Eldbjørg Frøshaug.

takker deg , – og gratulerer deg.
Så tildeler jeg herved – dette synlige beviset på ditt 60 års medlemskap i vår orden.
Og også en blomsterhilsen med
tre rosa nelliker, som er symbolet
på VENNSKAP, KJÆRLIGHET
OG SANNHET.

Fikk 25 års V.J.
13.05.1985
40 år
24.01.2000
50 år
24.04.2010
Embeder i vår orden:
OM’s H.Ass.
1974-1975
Ceremonimester
1966-1967
CM’s H-Ass.
1962-1963
Vår orden er deg stor takkskyldig, for din tillit til ordenen og
hva den står for. Takk for din innsats og medvirkning i vår felles
anstrengelse for å bli bedre og
mer menneskekjærlige.
Kjære søster Lillemor, – 60 års veteran!
Du er i dag med din alders rike
erfaring og med dyrebare minner
fra møter og sammenkomster i
alle grader og ved alle anledninger, omgitt av søstre som ærer og

VENNSKAP • KJÆRLIGHET
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Søster Lillemor var så takknemlig
for denne høytideligheten, og vi
ble rørt begge to.
Vi var så heldige at vår Herold
dukket opp og tok fine bilder, til
Nore Nytt og selvfølgelig til Veteranen, som et synlig minne om
en veldig hyggelig formiddag på
Edw. Ruud’s Omsorgsenter!
Tusen takk for oss!
Anne Floeng

•

SANNHET

50 års Veteranjuvel til Randi Karlsrud

Mandag 13. januar 2020 fikk Randi Karlsrud tildelt sin 50 års Veteranjuvel. Hun ble innviet i vår
Orden 8.12.1969.
Tildelingen ble foretatt av DSS
Ann-Helèn Torgalsbøen Pedersen. Etter en verdig og flott seremoni i logesalen, samlet vi oss til
søstermåltid, ved et vakkert pyntet bord.
UM Lill M. E. Hanssen gratulerte
50 års-veteranen og ønsket velkommen til denne store dagen,
også for vår loge. Hun leste diktet Perlen. Kveldens meny besto
av lasagne med salat og brød.
Underholdningen var det Øyvind Hanssen som sto for. Han
spilte nydelig 70-talls- og film
musikk på flygelet.
Første taler var DSS Ann-Helèn
Torgalsbøen Pedersen. Hun ønsket først loge 31 Cecilia et godt
nytt år, med håp, fremgang,
vennskap og venneaftner. Oppfordringen til oss var: «å ta den
telefonen, – eller stikke innom.»
DSS holdt så en flott tale til 50 års
veteranen, som vi gjengir i sin
helhet:

Hjertelige gratulasjoner på denne
dag, og med en milepæl i Ordenens navn, som det er få forunt å
få!
Vi snakker så gjerne om hva et logeliv gjør for våre sjeler, og hvordan det er med på å forme oss
som mennesker. Vår Ordens mål
og mening har en virkning på
vårt sinn, og gir oss en inspirasjon og kraft til å gå ut og praktisere det vi lærer.
Vi hørte oppe i logesalen at den
som bærer en femstjerne har hatt
anledning til å samle seg kunnskap og visdom gjennom et langt
Ordensliv!
Når du nå kan se tilbake på 50
års logeliv, har sikkert våre tre
hovedord, vennskap, kjærlighet
og sannhet gitt deg en helt spesiell betydning.
Vennskap ligger oss nærmest.
Det at vi møter hverandre med
vennlighet og prøver å ta alt i
beste mening.

Dagens 50 års jubilant, Randi Karlsrud i midten foran. Til venstre sitter
DSS Ann-Helèn Torgalsbøen Pedersen og til høyre OM Anne Floeng. Bak
står fra venstre Eks Storrepresentant Ellen Haarr Nuttall, Storrepresentant
Eldbjørg Frøshaug, Eks Stor Sekretær Liv Berit Johansen og Eks OM Inger
Stenshol.
Dernest kommer kjærligheten,ikke bare til våre venner, men til
våre medmennesker. Kort og
godt nestekjærlighet,- et bud som
lød til menneskene for over 2000
år siden, og som er blitt sørgelig
forsømt av mennesker.

Vårt tredje budord er Sannhet. Vi
spør oss selv. Hva er sannhet? Er
vi alltid riktig underrettet når vi
bringer noe videre? Pynter vi på
tingene til fordel for oss selv? Vi
blir som oftest svar skyldig.
Jeg vil tro du har mangt å fortelle
dersom du skulle si noe om dine
år her i Loge nr 31 Cecilia, om
historie og utvikling, om andre
søstre og hyggelige turer. Du er
en av de søstre som har gått opp
løypa foran oss, og vi er takknemlige for den trofasthet som
blir vist, og for at dere er de yngre søstrenes læremestre. Det er av
dere vi lærer å fremme harmoni,
god vilje, fred og søsterkjærlighet.
I det jeg igjen takker deg for din
trofasthet, og ønsker deg alt godt
fremover, vil jeg på vegne av den

BESØK DE SYKE
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uavhengige Norske Storloge få
overrekke deg disse blomster.

Neste taler var en stolt OM Anne
Floeng. Hun gratulerte, og sa dette er en stor dag for vår loge.
Overmester holdt en varm og
hyggelig tale til dagens veteran.
Hun avsluttet med å utbringe et
ODD FELLOW HURRA.

Dagens spreke 93 årige veteran,
Randi Karlsrud, holdt selv en nydelig takketale som vi gjengir
her:
Distrikt Stor Sire, Overmester,
alle mine søstre.
Aller først vil jeg takke for en fin
seremoni i logesalen, og alle gode
ord som ble sagt.
Jeg ble innviet på julemøte i 1969
som medlem nr. 62.
Søster Elsa Hansen var min fadder, hun var en av de første i loge
Cecilia.
Elsa er mor til Turid Diskerud
som vi kanskje tenker på og at vi
har så fint hus i dag.
Elsa var en ivrig logesøster, jeg
tror hun har 12 fadderbarn.

For øvrig i mitt lange liv som logesøster har jeg mange hyggelige
og fine opplevelser. Det kunne
være fristende å ta et tilbakeblikk.
Vi søker etter årsaker til at livet
ble slik det har blitt, ingen kan
bortforklare merker etter sårene
som gjennom tider har blitt påført.
Etter så mange år har jeg mistet
mange av mine venner og søstre.
Jeg har en tavle på veggen er det
står:
«Gode venner er som stjerner.
Det er ikke alltid du ser dem.
Men du vet at de er der.»
Logen er for meg en stimulans i
hverdagen, jeg gleder meg til
hvert møte, og bruker undermesters oppfordring.
Da jeg etter noen år kom inn i
kollegiet, med visse jobber, fikk
jeg større innsikt i logearbeidet,
innad som utad.
Jeg tar utgangspunkt i vår formålsparagraf som dere alle kjenner, den preger oss og hele vår
viljestyrke. Det sentrale punktet
er vennskap, kjærlighet og sannhet.
Etter mitt skjønn er så vel målet
som midlet gitt oss i våre ritualer

med sine høye idealer og etiske
verdier og overføre den til våre
medmennesker, slik vi jo har lovet.
Jeg vil si det slik:
«Gjør alt det gode du kan
Med alle midler
På alle måter
Mot alle mennesker så lenge du
kan.»
Mitt håp er at logen kan bli styrket for hvert år som går.
Takk for all omtanke, for alle
gode klemmer.
Til slutt vil jeg takke for den anerkjennelse og ære som er blitt meg
til del med 50 års Veteranjuvelen.
Jeg fikk en gave av fadder Elsa i
min innvielse for 50 år siden, det

Randi med hesteskoen.

er en hestesko som betyr lykke,
med en rose som betyr kjærlighet. Den har fulgt meg hver dag
til minne om søster Elsa, og vil
fortsatt henge på veggen.
Vennskap, kjærlighet og sannhet.
TAKK.
Etter måltidet ble det servert deilige kaker, marsipankake, verdens beste og andre gode kaker.
Denne høytidelige og hyggelige
kvelden ble avsluttet på vanlig
måte, med «Nå slukkes lys og
lampe».

Som seg hør og bør fikk jubilanten
forsyne seg først av kakene, her sammen med OM Anne Floeng.

Besøk i Loge 100 Olav Haraldsson med 40 års Veteran

Tirsdag 14. januar dro en delegasjon brødre fra Loge 62 Håkon
Håkonsson på besøk til Loge 100
Olav Haraldsson i Sarpsborg.
Bakgrunnen for turen var en invitasjon fra nevnte Loge til å overvære tildelingen av to 40-års veteranjuveler til hhv bror Rolf August Lund og Eks DSS Rolf Berg
Nilsen. I tillegg til brødre fra
Olav Haraldsson og Håkon Håkonsson, var det også brødre fra
Loge 30 Grimkell tilstede. Tildelingen ble mesterlig gjennomført
av Stor Sire Morten Buan, Stor
Sekretær Jon Erik Holm, Stor
Skattmester Paal Østmoe, DSS
Arve Rognerud samt Storrepr.
Ola Hippe og Eks Storrepr. Odd
Magnussen. Stor Sire og Storlogen har som tradisjon å forestå
tildelingen av veteranjuveler til
Eks Storembedsmenn når dette er

Foran fra venstre: SS Morten Buan,
Eks DSS Rolf Berg Nilsen, Br Rolf
August Lund, OM Vidar Minge.
Bak fra venstre: Storrepr Ola Hippe,
Stor Skm Paal Østmo, Stor Sekr Jon
Erik Holm, DSS Arve Rognerud,
Eks Storrepr Odd Magnussen.

praktisk mulig, så det var gledelig å se at de stilte mannsterke
opp på denne tildelingen. Det var

en særdeles verdig og flott seremoni som nok rørte både den ene
og den andre veteranen. Etter
møtet var det duket til festmåltid,
og ved taffelet ble det holdt flere
taler. Bror Stor Sire roste begge
veteranene for sine innsatser for
Logen og Ordenen, og trakk spesielt frem det gode og nære samarbeidet han og Bror Rolf Berg
Nilsen hadde hatt under Nilsens
tid som Distrikts Stor Sire. Etter
taffelet ble det servert kaffe og
marsipankake og den gode samtalen gikk lett ved bordene i salongen. Deretter dro vi alle hver
til vårt, mange gode inntrykk rikere, og jeg håper vi kunne bidra
til at også de to veteranene fikk
en minneverdig opplevelse.
Odd Nordgård
Herold

oppdra de foreldreløse
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Veteranjuveler til tre søstre

Mandag 12. oktober 2020 kunne
vi tildele veteranjuvel til 3 søstre i
Loge 31 Cecilia.

May Rakel Loe Trippestad 25 år
Foran sitter jubilantene og bak står f. v. DSS Ann-Helèn Torgalsbøen Pedersen Fung. OM Inger Signe Stenshol og Fung. Stor marshall Eldbjørg Margreth Frøshaug.
DSS holdt en varm tale for veteranene og de fikk blomster fra
Storlogen overrakt.
Veteranene delte gode ord og
minner fra sine logeliv.

Solveig Hunstad 40 år

Unni Gangnæs 50 år

Talen DSS holdt
OM, mine søstre og dagens nye
veteraner, May Rakel Loe Trippestad, Solveig Hunstad og Unni
Gangnæs.

Det ble en nydelig stund i logesalen til tross for at kun DSS, embedsmenn og veteraner var tilstede.
Tildelingene ble foretatt av Distrikt Stor Sire Ann-Helèn T. Pedersen og Storrepresentant Eldbjørg Margareth Frøshaug fungerte som Stor Marshall.
Vi hadde et begrenset ettermøte
med kaffe, kake og twist der
smittevernreglene i form av avstand, spriting og servering ble
godt ivaretatt.
Veteranene fikk overrakt logeblomster av fungerende Overmester Inger Signe Stenshol som
gratulasjon og takk for alt de har
gjort for Loge 31 Cecilia gjennom
mange år.

Jeg må igjen få rette et hjertelig til
lykke med dagen! Dette var en
veldig spesiell dag, ikke bare for
dere tre, men også for alle oss
som fikk være tilstede.
Endelig, etter flere måneders
usikkerhet kunne vi får gjennomført denne høytidelige handlingen! Jeg takker for at dere har vært
så tålmodige, og for at dere også
sa ja til å kunne motta den på et
slikt forenklet logemøte som i aften. Selv om vi var få i salen, synes jeg likevel det ble veldig høytidelig, og jeg håper inderlig at
dere vil ta denne kvelden med
dere i hjertet. Str OM Anne har
lovet at dere skal bli behørig feiret av alle søstrene så snart forholdene igjen tillater det.

Årene vi får som en Rebekka gjør
noe med oss.
Verdens beste leveregel kommer
fra Kappelanstolen: "Alt hva I vill

at mennesker skal gjøre mot Eder,
det gjøre I mot dem."
Ingen av oss har unngått å ta disse ordene til seg. Alt vi gjennom
tiden har fått gjennom Ordenen
har festet seg dypt i oss, at hvor
vi enn befinner oss, – ute eller
hjemme, – vil denne lærdommen
sitte gjemt i vårt sinn.
Ikke bare i 25, 40 eller 50 år, men
så lenge vi lever.

Odd Fellow Ordenen er en verdibærende orden. Vårt etiske fundament og våre verdier er kjernen i vår virksomhet. Nettopp
derfor blir vår evne til å etterleve
og praktisere verdiene så vesentlige i vår hverdag. Målet må være
at verdiene skal ligge i "ryggmargen" slik at vi lever som vi lærer.
Dette skjer ikke av seg selv.
Det må en kontinuerlig innsats
til. Vi er alltid på vei, og vi kan
alltid bli bedre. Våre verdier er
tidløse. Selv om samfunnet rundt
oss er i stor endring, erfarer vi at
vårt verdigrunnlag basert på
medmenneskelighet, toleranse,
respekt og fellesskap er like
gyldig i dag som for 200 år siden.

Dere har alle tre hatt betydelige
verv for Loge Cecilia, og lagt ned
enormt med timer gjennom disse
årene, og ikke bare deres egen
loge takker dere, men også Stor-
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det samme fellesskapet men allikevel hvert sitt.
Solveig er et virkelig familiemenneske. Familien kommer først.
Og så Losjen. Solveig og Finn har
losjevenner som de har hatt i
mange år og vært på hytta til og
også hatt besøk av de på sin egen
hytte i Fredrikstad. Solveig er
også veldig opptatt av hus og
hjem og liker å ha det pent hjemme da mye av Finns og Solveigs
tid tilbringes hjemme og det synes når man er på besøk. Et koselig og pent hjem.
Solveig håper tidene forandrer
seg så vi kan være sammen igjen
på møtene og få bli bedre kjent
med de vi har losjefelleskapet
sammen med. Få nye medlemmer og at losjen kan vokse. Det
Solveig har savnet mest nå under
pandemien er samværet, møtene
og felleskapet.
I år ble det ingen sommertur som
Solveig som regel er med på og
som hun synes alltid er hyggelig.
Der er det godt humør og søstrene er gjerne utstyrt med forskjellige hatter. Solveig husker
godt de gule hattene de hadde på
en av sommerturene.
Treriksmøtene med Norge, Finland og Sverige har det også blitt
en del av. Hvert annet år har de
skiftet på hvilket land som var
vertsland. Som regel var det opptagelse av nye søstre og der er det
litt forskjellig hvordan man gjør
det men man kjenner seg igjen i
ritualene.
Solveig forteller videre at de ofte
ble innlosjert hos private søstre
eller så lå de på hotell. Da var det
show om natta. Båttur over til
Finland med dans og moro har
skapt mange gode minner.
Det siste halvannet året har Solveig overlatt kontorjobben til andre og nyter livet som pensjonist.
Og når losjelivet blir normalt
igjen så vil nok Solveig bli å se på
formiddagstreffene nå som hun
ikke er opptatt med lønn og annet på kontoret. Solveig nyter nå
pensjonisttilværelsen og gleder
seg til vi igjen kan møtes på Villa
Nore til losjemøter og trivelige
ettermøter med søstrene.
Ann Kristin Bech Halstvedt

logen, og på vegne av den uavhengige Norske Odd Fellow Orden, og med dyp takknemlighet,
er det en stor glede for meg å
overrekke dere en blomsterbuAnn-Helèn, DSS
kett.

Tildeling av 40 års veteranjuvel
til Solveig Hunstad
Jeg tok meg en tur til min kjære
fadder Solveig Hunstad i Askim
for å slå av en prat med henne i
forbindelse med at hun fikk tildelt 40 års veteranjuvel 12. oktober 2020. Det er alltid hyggelig å
komme på besøk til Solveig i hennes vakre hjem. Over en god
kopp kaffe og deilig kake servert
på vakkert servise gikk praten
livlig. Grunnet Covid 19 så ble
det en annerledes tildeling enn
det vi er vant til. Kun de som
skulle ha juveler, i alt 3 stykker,
de som satt på stolene og DSS
Ann Helen Torgalsbøen var tilstede. Men Solveig synes seremonien var veldig høytidelig fremført
og det var nydelig musikk. Var
ikke helt sånn som vi var vant til,
men veldig fint. Jeg benyttet besøket til også å bli litt mer kjent
med Solveig Hunstad.
Solveig vokste opp i Brumundal,
men allerede som syttenåring
flyttet hun hjemmefra til Kirkenær der hun begynte i frisørlæra.
Det var hos datteren til sjefen til
Finn Hunstad som senere ble Solveigs ektemann. Solveig flyttet
videre til Oslo og jobbet i en frisørsalong der. Der trengte de ingen lærlinger så da ble det jobb
som kassedame – så noe svennebrev som frisør ble det aldri. I
1968 giftet Solveig og Finn seg og
flyttet til Askim. De fikk to barn
og Solveig var hjemmeværende
med barna til 1975. Da startet de
opp pølsemakeriet Finn Hunstad.
Solveig hadde ungene rundt seg
på dagtid så kontoret var på lekerommet i huset i Askim. Der jobbet hun som selger og sjåfør
mens Finn var pølsemakeren på
bedriften som den gang lå i Moss.
Senere har de også fått to flotte
barnebarn.
Solveig ble kjent med Gudrun
Iversen og hennes mann Harald
som bodde i nabohuset. Gudrun

spurte Solveig om hun kunne
tenke seg å bli med i losjen der
både Gudrun og Harald var medlemmer. Solveig visste ikke hva
losjen var men hun hadde kjennskap til Rotary fra barndomshjemmet i Brumundal. Gudrun
ble Solveigs fadder. Solveig ble
innviet i Loge 31 Cecilia 14. april
1980. Solveig har hatt mange jern
i ilden i sin losjetid, både i Loge
31 Cecilia og i Leir 2. Borg. I Loge
31 Cecilia har hun blant annet
vært Skattmester, Cermonimester, Undermester og Overmester.
I Leir 2. Borg i Sarpsborg har Solveig også hatt verv som ytre vakt,
4 år som DEP og 3 år som Hovedmateriark. Solveig er fortsatt en
veldig aktiv søster både i Loge 31
Cecilia og i leiren. I leiren innehar
nå Solveig verv i nemden Styrkelse og ekspansjon.
Gjennom disse årene har Solveig
hatt 3 fadderbarn – Frøydis Alvim og Ann Kristin Bech Halstvedt som begge er søstre i Loge
31 Cecilia og Astrid Fjesme som
er søster i losje Gry i Fredrikstad.
Solveig forteller videre at losjen
har betydd alt for henne da hennes daglige virke stort sett inneholdt jobb og barn. Solveig var
ivrig med på drillen og gokarten
og musikken med barna. Losjen
ble liksom Solveig sitt hvor hun
kunne ha gleden av det store felleskapet som man har i losjearbeidet. Det at hennes mann Finn
også er medlem i losjen på Mysen betyr også svært mye. De har
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May Rakel Loe Trippestad
25 års Veteran
May ble født i Rakkestad
19.07.36, hennes pikenavn var
Torper. Etter at foreldrene ble
skilt flyttet hun som 12 åring til
sin tante og onkel Marie og Einar
Nøkleby i Båstad. I og med at det
var en May til i familien Nøkleby
fikk hun tilnavnet Store May.
Hun fikk da sin skolegang på Søpler skole. Hun flyttet i 1952 sammen med Nøkleby familien til
Mysen. Etter at de flyttet til Mysen tok hun Handelsskolen.
Etter skolegangen jobbet hun noe
i butikken hos sin onkel før hun
giftet seg med sin Thor i 1957.
Thor var også Mysen gutt og de
bosatte seg på Mysen, May er nå
blitt enke. De har 3 barn og 4 barnebarn.
Etter at ungene vokste til fikk
May jobb i Barneparken og siden
i Heggen barnehage hvor hun

jobbet til hun ble pensjonist.
Hun har vært med i Mysen Damekor i mange år.
Hennes store interesse har vært å
reise og hun og familien har vært
i mange land.
De har tilbrakt mange uker om
vinteren i Spania.

Hennes hobby er håndarbeid og
hun har strikket og brodert
mange fine ting til julemessa i logen i alle år. Hun har sydd bunader til alle jentene i familien etter
hvert som de har vokst til.
May ble tatt opp i Loge nr. 31 Cecilia 24.04.1995. Hennes fadder
var Randi Jansen.
Hun har virkelig forstått ordene
«møt så ofte du kan». Hun er
også en ivrig søster på Søstertreffene.
Hun har hatt følgende verv i logen: Sekretær, Inspektør, Cermonimesters assistent.
Jeg har ikke tall på hvor mange
utlodninger hun har dratt i gang
til inntekt for Nore SA.
I Leiren nr. 2 Borg har hun vært
Indre Vakt.
Vi kan vel oppsummere med at
May er et JA menneske som logen og leiren har hatt mye glede
av.
May Sørby

Jeg har blitt spurt om å skrive
ned noen av mine tanker om
hvordan det var for meg å gå fra
OM embedet til Fung. Eks OM
embedet.
For å få et helhetlig bilde, vil jeg
starte med et tilbakeblikk. Jeg ble
ganske raskt etter å ha oppnådd
«Den Høye Sannhets Grad» valgt
til vår loges sekretær. Etter hvert
ble jeg utnevnt til Kapellan. Deretter ble jeg valgt til CM, UM,
OM, og nå er jeg Fung.Eks OM.
Det har til sammen blitt mange år
i vår loges indre krets. Mange lærerike år.
Spesielt det å være UM og OM er
tidkrevende oppgaver. Når en
sier ja til disse embeder, må en
være forberedt på at det vil ta
mye plass og tid i ens eget private liv. Og at en i løpet av disse
årene, bli «tilvendt» en livsstil
som ofte gjør at logen må komme
i forkant. Den er det «viktigste» i
perioder. Spesielt det å inneha
embedet som OM følte jeg ble en
del av min identitet internt i logen.
En OMs dager kan til sine tider

være både travle og hektiske. En
må ha oversikt over så mangt!
OM sier under åpning av logen
«OM har å gå i spissen for logens
arbeid, innad som utad, og hun
bærer ansvar for dens virke». Store ord som gir mange tanker.
Mang en gang «trøstet» jeg med
ordene til Kapellan «Tilgi oss hva
vi har handlet ufullkomment»
År kan virke lange når en er
«midt oppe i det», og korte når
en tenker tilbake.
Når perioden som OM er historie, melder det seg mange tanker.
Jeg føler at jeg har kommet til en
avsluttende epoke. Eventuelle
veier videre i logesammenheng,
må være utenfor vår egen loge.
Samtidig føler jeg lettelse over å
kunne overlate et stor ansvar til
en annen. Som også betyr at jeg
ser for seg mer tid til familie, venner og ikke minst meg selv. Men
en følelse av vemod kan også
melde seg. Kanskje litt «tomhet»
når hverdagen blir annerledes:
telefonen stilner, få e-poster tikker inn og «alt» en måtte «ordne»
nesten hver dag ikke er der leng-

er. Kanskje en liten «identitetskrise»?
Men det er viktig ikke å glemme
at som Fung.Eks OM har jeg også
plikter:
Jeg skal bistå og gi råd til OM når
jeg blir bedt om det.
Jeg skal delta på kollegiemøter.
Jeg har ansvar for kontakt med
og informasjon til nye medlemmer og ansvar for prosessen frem
til innvielse.
Jeg skal fremdeles si JA når jeg
blir spurt om å utføre tjenester!
Jeg ser det også som viktig at en
viser initiativ til å være med på å
gjøre logen til et bra sted å være
for alle. Og å leve opp til vårt
valgspråk: «Være mot andre som
en vil at andre skal være mot en
selv».
Dette ble noen av mine tanker etter et mange år i vår loge.
Til slutt vil jeg takke alle for den
tillitten dere, mine søstre, har vist
meg. Det har for meg føltes som
en stor ære hver gang jeg har blitt
utnevnt/valgt til leder av et embede.
Fung Eks OM Inger Signe Stenshol

Fra OM til Fungerende Eks OM
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Veteranjuveler tildelt i Håkon Håkonsson

På logemøte 22. oktober fikk to
brødre tildelt sine vel fortjente
veteranjuveler. Det var bror Per
Erling Fladberg og bror Knut
Wangberg som fikk sine utmerkelser for 25 års trofast medlemskap. Ekstra stas var det at Per
Fladberg samme dag feiret sin 75
årsdag og Overmester kunne dermed benytte anledningen til å
dele ut den obligatoriske buketten.

Møtet var begrenset til spesielt
inviterte, og bror Knut Wangberg
hadde sin fadder til stede. Etter
den høytidelige tildelingen, verdig og ritualmessig ledet av vår
Storrepresentant Per Christian
Frøshaug, ble det på ettermøtet
servert kaffe og Napoleons-kake.
Både Overmester og Wangbergs
fadder, Nils Henrik Olsson, roste
i sine taler veteranenes iherdige
innsats for logen gjennom mange

Jubilantene sittende, til venstre Knut Wangberg og Per Erling Fladberg. Bak
står Storrepresentant Per Christian Frøshaug til venstre sammen med OM
Svein Oshaug. Som vi ser overholdes restriksjonene for korona.

år, og veteranene holdt også begge taler hvor de både takket for
den oppmerksomheten de var

vist i dag, og delte også gode
minner fra sin tid i logen.
Odd Nordgård

felt og siden der er bemerket fra overstolen tas det med her*. Det er Eks
OM Bjarte Fjellskål og nå avdøde
Eks OM Harald Skår”.

di det ikke er noe mer å si. Etter
hvert flyttet barn østover og Bjarte
og Maria fulgte med. De fant seg
vel til rette på sin nye plass. Og
ikke minst Bjarte fant sin plass det
Odd Fellow miljøet der hvor han
trivdes utmerket.
Hvil i fred.
Jan Martin Waarøe
Eks OM Loge 103 Lister

Bjarte Magnar Fjellskål til minne

Vår avholdte bror Bjarte Magnar
Fjellskål sitter på bildet som OM
med sitt kollegie som han ledet på
en utmerke måte i perioden 19931995. Br. Bjarte ble innviet i OF ordenens
Loge 103 Lister 271084. Han innehadde en rekke embeter i Lister,
og var logens Storrepresentant
1996-2004. Også en rekke embeter
hadde i Leir 14 Sørland og var
denne leirs HP i perioden 20102011. Sin 25 års veteranjuvel mottok han 30102007
Br. Bjarte la ned sitt jordiske verktøy 120820. Han vil i ordets rette
forstand bli husket som en bror
som ofret langs veiens altere.

I logens 40 års jubileumsskrift er
det tatt med, sitat ”Innad står logearbeidet og samholdet sterkt, og brødrene vil hverandre vel. Spesielt viktig er det å ta vare på våre nye brødre
slik at de finner seg vel til rette. Og
ikke minst ta vare på enhver bror når
det trengs. Spesielt to brødre i vår
loge har vist en stor interesse på dette

Å få sine utmerkelser med årene
er noe som følger med. Men det er
få forunt i tillegg til det og bli beæret fra OM`s stol med slike ord.
Det trengs ikke å sies noe mer for-
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Et besøk i vennskapets ånd

Vennskap er et nøkkelbegrep, om
det så er i Villa Nore eller andre
steder hvor vi ferdes.
Et sted er Loge 139, Kong Haakon, i Stortingsgaten 28 i Oslo, og
hvor et trekløver fra Loge nr. 62
Håkon Håkonsson besøkte i desember i fjor.
Her fikk vi blant annet gleden av
å overvære innvielsen av to nye
brødre, en opplevelse som ble
toppet med dyktige deltakere i
spillene.

Verdien av det gode vennskap
Under vårt besøk fikk vi bekreftet
verdien av godt vennskap, og
hva det gode liv med fellesskap
og sosial omgang betyr for oss
som sosiale vesener.
Personlig mener jeg at vennskapet bidrar til en positiv effekt,
blant annet på vår psyke. Jeg er
tilbøyelig til å tro at det gjelder
de fleste av oss. Det er vel heller
ingen tvil om at samhørighet i
Odd Fellow-ånd gir glede, positivitet og varme.
Julen nærmet seg med stormskritt, da vi besøkte Oslo-logen.
Juleforberedelsene og julebordene var i full gang. Vi forberedte
oss på flere måneders mørketid
og innså betydningen av vennskap.

Fellesskap i mørketid
Jeg er en relativt fersk broder i
Odd Fellow-sammenheng. Men
jeg har allerede innsett hvor viktig dette fellesskapet er, ikke
minst i mørketida.
Når dette skrives står den igjen
for døra. Som Odd Fellow-bror
ser jeg fram til logens broderfellesskap framover.
En fargerik Stor Sire
Hyggelig var det også å møte
Stor Sire Morten Buan på logemøtet, et alltid opplagt og spennende menneske.
Vår Stor Sire er en fargeklatt på
mange måter. Foruten å være en
ihuga MC-entusiast med egen
storsykkel, så har Buan født og
oppvokst i Orkdal, nå Orkland,

Foruten innvielse av to nye brødre fikk vi under besøket i Loge 139, Kong
Haakon i Stortingsgaten 28, følelsen av det gode fellesskap. Fra venstre: Bror
Per Dagfinn Wolden, OM Svein Oshaug og Eks. Storrepresentant Kåre
Mons Bye.
35 års virksomhet i Odd Fellow
Ordenen.
Krigsskolen var innfallsporten til
20 år i Forsvaret, og som offiser i
Hæren.
Før Buan ble tatt opp i Loge nr.
56 Johan Middelton i Ordenshuset i Oslo for 35 år siden var Speideren en viktig arena. Buan var
også med på å stifte Loge nr. 139
Kong Haakon 27. november 2001.
Odd Fellows Stor Sire har lang
karriere i det private næringsliv.
Det være seg ulike lederskap

innen HR-området, og hvor Human Resources er en sentral del i
en organisasjons ledelse.
Blant bedrifter som har kunnet
nyte godt av Morten Buans HRlederskap er Orkla, NSB, Ullevål
Sykehus og Røde Kors.

Foruten innvielse av to nye brødre fikk vi under besøket i Odd
Fellow Ordenens hovedbase i
Stortingsgaten 28 følelsen av det
gode fellesskap.
Per Dagfinn Wolden

Kjære vakre menneske,
du sliter for deg selv,
du strever med å leve,
nyte dagen frem til kveld.
Du gjemmer deg i mørket eller bak et kunstig smil
men inni deg så gråter du og ønsker deg en hvil ...
Det hadde vært så enkelt,
hvis man kunne viske ut de vonde såre minnene,
med myk og kjølig klut ...
Det beste råd i verden,
er å gi deg selv litt fri og legge nye planer,
som at fremtida er di’.
De dager som har gått, vil du aldri se igjen,
men morgendagen skinner, den er ny,
en vakker venn.
Ann-Heidrun

hjelp dine medmennesker der du kan
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Loge nr. 62 Håkon Håkonsson feiret 60 år

Den 5. desember 2019 feiret loge
62 Håkon Håkonsson sitt 60 års
jubileum. Og til stede var, foruten
brødre fra egen loge, mange søstre fra loge 31 Cecilia, representanter fra øvrige loger i distriktet,
samt søster og bror DSS. Det ble
en høytidelig og flott aften med
mange taler, gode samtaler ved
bordene og ikke minst god mat. I
anledning jubileet ble det gitt ut
et hefte med logens historie, og
hovedartikkelen i dette heftet er
skrevet av bror Vidar Kjærheim.
Vi gjengir her et utdrag av denne
artikkelen. For de som ikke var
på jubileumsfesten og fikk dette
heftet, har vi fremdeles noen eksemplarer igjen. Ta kontakt med
kollegiet i Håkon Håkonsson om
du ønsker et eksemplar. Vi gjengir også talene til søster DSS
Ann-Helèn T. Pedersen og bror
DSS Arve Rognerud i sin helhet.

Logen fra 50-årsjubileum til 60årsfeiring 2009-2019
(av bror Vidar Kjærheim)
Loge nr. 62 Håkon Håkonsson
var en vital 50-åring i 2009. Det er
med glede man kan konstatere at
60-åringen heller ikke er svekket
på noen måte. Det står bra til
med logen vår, den er blitt drevet
godt de siste ti årene også. Det
skal vi i første rekke være de styrende kollegiene meget takknemlig for.
Logen er en verdibærer og en tradisjonsbærer. Derfor skal man
ikke forvente de store endringene
fra tiår til tiår. Hovedutfordringen er å forvalte vår arv på en pietetsfull og god måte, men også
være åpne for forandringer når
de representerer forbedringer.
Styrkelse og ekspansjon
Loge nr. 62 Håkon Håkonsson
har i dette tiåret gjort mye for å
styrke logen, og det i en periode
da Ordenen som sådan har vist
svakhetstegn i form av synkende
medlems-tall. Innsatsen har vært
satt inn på flere områder samtidig. Målet har vært å skaffe flere
medlemmer, og å få disse til å tri-

Mens vi venter på at serveringen skal komme i gang.
ves og bli værende som aktive
deltagere i brødrefellesskapet.
Gjennom kontakt med andre loger fikk vi høre om en nesten
eventyrlig suksess i distrikt 18
Nordmøre og Romsdal med en
ny måte og rekruttere på. Loge
nr. 11 Veøy og loge nr. 131 Grip
hadde hatt en rekruttering på
henholdsvis 21 og 22 nye brødre
etter å ha avholdt tre venneaftener hver. Vår loge bestemte raskt
at dette ville vi også forsøke.
Storlogen lot seg også imponere,
og gjorde det lokale initiativet til
sitt eget.
Prosjektet hadde følgende målsettinger:
– Oppnå bedre rekruttering

– Beholde medlemmene
– Gjøre Logen og Ordenen mer
tilgjengelig.
Fungerte denne omleggingen etter forhåpningene?
Ja, langt på vei.
Suksesshistoriene fra Distrikt 18
klarte vi ikke å kopiere, men rekrutteringen har vært bra.
Intensjonen er at brødrene skal
bli møtt på en vennlig og inkluderende måte. Det er nå blitt en
praksis at to av brødrene – blant
dem gjerne en av de yngre – står i
døra og hilser velkommen med et
håndtrykk og noen hyggelige
ord. Det gir en god start på møtet.
Så var det å håpe at de får sansen

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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rierte og attraktive er det blitt introdusert nye innslag som ser ut
til å kunne bli
varige. I 2016 ble for første gang
Eksovermesternes aften innført.
Det er jo kjent fra andre loger,
men har ikke vært brukt i vår
loge. Nå er det et årvisst innslag i
vårsemesteret.
Svært populær ble rakfiskaften,
som også var en nyhet i 2016.
Den kom i tillegg til de vanlige
logemøtene, og var en uformell
hyggelig sammenkomst med god
mat og drikke. På den første rakfiskaftenen ble rakfiskens historie
presenter av br. Frank Johansen.
Og det ble i tillegg mange gode
historier. Dette er nå blitt tradisjon.
Mer seriøst – og svært høytidelig
– var felles Nyttårsloge med Loge
nr. 31 Cecilia. Det var Rebekkasøstrene som i 2017 inviterte vår
loge til et slikt felles arrangement.
Det er nå blitt slik at Loge nr. 31
Cecilia og Loge nr. 62 Håkon Håkonsson som inviterer annethvert
år. Det var et ønske om å gjøre
dette til en tradisjon, og slik er
det blitt.

for det som skjer inne i salen, og
at de finner seg til rette på ettermøtene.
Ettermøtene har fått en rimelig
balanse mellom uforpliktende sosialt samvær og seriøse foredrag.
Siden vi er så heldige å ha mange
musikere blant oss, har vi også
flere ganger nytt godt av fin sang
og musikk på ettermøtene.
I 2013 fikk Logen nye hefter fra
Storlogen til bruk i informasjonsarbeidet. Disse blir nå systematisk gjennomgått med brødrene
etter hver gradspassering. To erfarne brødre har ansvaret for informasjonsarbeidet i hver grad.
Dette systemet ser ut til å virke
bra, og de som får undervisning
setter pris på denne oppfølgingen
de på denne måten får fra Logen.
Det er videre innført et fast sys-

Logefellesskapets indre liv
Logen er et stort og mangfoldig
maskineri hvor alle tannhjulene
må fungere og gripe inn i hverandre for at resultatet skal bli optimalt. Det er ikke alltid vi reflekterer nok over det. Arbeidet gjør
seg ikke selv. Det må styres og ledes på en måte som inspirerer til
deltagelse. Heldigvis har logen
gode tradisjoner som vi kan bygge videre på. Som vist ovenfor
har vi også tilført fellesskapet nye
kvaliteter det siste tiåret. Bevare
og videreføre på en litt bedre
måte enn tidligere må være målsettingen.
Men det har hevet seg røster som
har pekt på at det har blitt vanskeligere å få brødre til å påta seg
arbeidskrevende og tunge verv i
senere tid. Det er et faresignal.
Det sosiale samværet er også i
høyeste grad viktig. Logen har
heldigvis unngått klikkdannelser
og stridigheter, og det råder alltid
en hjertelig og vennskapelig tone.
Vennskap er også knyttet på tvers

tem for utfølging av brødre som
må forlate salen når logen blir
satt opp til en høyere grad. En erfaren logebror blir med ut, og i
den sammenheng skjer mye god
opplæring.

Hvordan gjøre logen mer tilgjengelig?
Planen var å ta i bruk sosiale medier i sterkere grad enn tidligere.
En av oppgavene blir å oppdatere hjemmesiden vår. Vi har fått
et nytt embete i loge kalt Herold,
og det ser ut til å representere en
klar styrkelse når det gjelder digital kommunikasjon. Logens digitale historie er nok likevel bare i
sin begynnelse.
Nye innslag i logekveldene
For å gjøre logekveldene mer va-
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OM Svein Oshaug, kjære alle
gode Ordensbrødre, -søstre og
gjester forøvrig.
Hjertelige gratulasjoner på denne
dagen, og hjertelig takk for invitasjonen som min mann og jeg
fikk, til å få være med dere å feire
her i dag!
Dette er en veldig spesiell dag,
hvor vi feirer Odd Fellow Loge
nr. 62 Håkon Håkonssons 60 års
dag! Da jeg selv, om ikke veldig
lenge, kan feire den samme milepæl, vet jeg at det kan være en
dag som kommer brått på, som
man i utgangspunktet trodde
skulle være veeeldig lenge til,
men her i dag ser jeg at denne dagen slett ikke har kommet brått
på dere!
Her er det vasket og pusset, gnikket og gnidd, slik at storstuen her
i Villa Nore fremstår vakrere enn
noen gang. Og med den høytidelige festlogen inne i salen, ble virkelig grunnlaget for en storslått
feiring lagt!
Hvem er så denne jubilanten?
Jeg ser en loge som fremdeles er
en voksende og sprek 60 åring,
hvor ungdommens pågangsmot
fortsatt lever i beste velgående,
hvor det er fokus på Styrkelse og
Ekspansjon, og på at det skal
være et godt sted å være for brødrene. Vårt etiske fundament, og
våre verdier er kjernen i denne
virksomheten. Nettopp derfor
blir evnen til å etterleve og praktisere verdiene så vesentlige i vår
hverdag. I dagens samfunn er
dette viktigere enn noen gang.
Medlemsutviklingen her sier meg
at dere klarer dette utmerket!
Mye har forandret seg siden en
sen novemberdag i 1959, og
mange ting har helt naturlig
kommet til på disse 60 årene. Da
gjelder det å huske at det ikke
skal skje forandringer for enhver
pris, men at man skal forandre
for å bevare. Mine ønsker for
Odd Fellow loge nr.62 Håkon
Håkonsson er fortsatt fremgang
og vekst .....
Å få arbeide til beste for logen og
Ordenen er en god leveregel for
oss alle i vennskapet, kjærligheten og sannhetens tjeneste.
Til sist vil jeg få ønske dere alle

Under måltidet fikk vi underholdning ved vår egen organist Jørn Vidar Lillestrand ved flygelet og Jørn Grepperud som sang.

av logegrenser. Vi har hatt besøk
både fra vår vennskapsloge nr. 78
St. Sigfrid og fra nr. 21 Erik Gustaf Geier fra Sverige, og vi har
både reist til og fått besøk fra norske loger.
En fin tradisjon er våre sommerturer, hvor også våre damer blir
invitert. På den måten blir vi
kjent med interessante destinasjoner i nærmiljøet, og det er en
hyggelig måte å bli mer kjent på.
En fin, gammel tradisjon er Allehelgensdag med kirke-besøk og
kirkekaffe etterpå. Ved kirkekaffen har det ofte vært et interessant foredrag. Hit er brødrene
med ledsagere samt enkene etter
våre avdøde brødre blitt invitert.
I 2018 ble invitasjonen utvidet til
også å gjelde også søstrene i Loge
nr. 31 Cecilia. Frammøtet har
dessverre vært synkende i senere
år, i 2018 var det i underkant av
20 personer til stede. Her måtte
nytenkning til, og i planen for
høsten 2019 har dette innslaget
utgått.
En sideorganisasjon er Seniorklubben som møter på formiddager kl. 11–13 ganske uformelt,
men likevel med en møtestruktur
og en ledelse. (Den er ikke for
alle, bare for pensjonister.) Det er
et fint alternativ for enkelte som
sjelden møter i logen, men de aller fleste i Seniorklubben er også
blant de mest aktive i logen. I se-

niorklubben er det mange interessante foredrag, og man arrangerer bedriftsbesøk og flotte turer
i innland og utland. De fleste
utenlandsturene har gått til ØstEuropa (Tsjekkia, Polen, Ungarn).
Br. Knut Ivar Tveten har vært
drivkraften bak disse turene.
Når det gjelder Seniorklubben,
må det nevnes at i en årrekke, og
i mer enn hele denne tiårsperioden, har medlemmene hvert år
blitt invitert til julemøte hos May
og Arne Henning Sørby. De byr
på overdådig oppdekning med
de deiligste retter. Denne gjestfriheten er helt enestående, og bidrar selvsagt til at brødene trives
og hygger seg sammen.

Tale til jubileet
(av DSS Ann Helèn Torgalsbøen
Pedersen)
Bror DSS Arve Rognerud, bror
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en fin adventstid, en fredelig jul,
og et fremgangsrikt og godt nytt
år!
Ann-Helèn, DSS

Tale til jubileet
(av DSS Arve Rognerud)
Søster DSS, OM, mine søstre og
brødre, og gjester.

Gratulerer så mye med 60 års jubileet. Takk for invitasjonen fra
min kone og meg.

60 år er jo bare et tall sies det jo,
men når en ser på statistikken når
det gjelder medlemsutvikling så
ser man at denne loge er en ungdommelig loge. Det er også et bevis på at logen drives godt. Den
er også aktiv i Leiren. Takket
være gode embedsmenn som tenker fremover med Vennskap,
Kjærlighet og Sannhet som arbeidsredskap.
Men når vi står her i dag så skylder vi våre forgjengere en stor
takk. Her på Mysen har det vært
mange gode logebrødre og søstre
med store vyer for Ordenen
gjennom disse 60 år.
Dette året har vært et aktivt logeår. Med installasjon av nye embedsmenn, 200 års jubileum for
Odd Fellow Ordenen, med overrekkelse av jubileumsgaven, redningsskøyta Odd Fellow III til
Redningsselskapet og signingsferd landet rundt, installasjon av
nye kollegier. Odd Fellow Leiren
har også markert sine 100 år.

Neste år så feirer Den Norske
Storloge 100 år med en markering til høsten.
Jeg skal hilse fra br. SS Morten
Buan, og jeg vil på vegne av Den
Uavhengige Norske Storloge få
gratulere loge nr 62 Håkon Håkonsson med 60 års jubileet med
disse blomster til br OM. Jeg ønsker dere tillykke med logearbeidet de neste 10 år for da møtes vi
vel igjen? Jeg er medlem av loge
nr 30 Grimkell, og når verken
OM i loge nr 30 eller i nr 100
Olav Haraldsson hadde anledning til å være med oss i dag, så
er det med glede jeg representerer begge logene og overrekker
denne gaven til br OM, fra logene
i Sarpsborg.
Et maleri av kunster og Rebekkasøster Elisabeth Agnalt. Håper
dere finner en egna plass til det.
Gratulerer.
Arve Rognerud, DSS

Refleksjoner fra en avtroppende Overmester

Min tid som OM i Loge 62 Håkon
Håkonsson er over. Dette har
vært gode og lærerike år.
Det er en stor oppgave å ta på
seg, men man vokser på utfordringer.
Gode tilbakemeldinger fra brr.
har varmet og båret meg videre.
Positive tanker, positive ord og
det positive gror.
Jeg ble tatt opp i logen sept. 2001.
Mitt første embete var som CM H
ass. i to perioder. Da deltok jeg
også i spill ved forfremmelse til
D.G.V.G. og D.E.K.G. Etter dette
ble det 2 perioder som CM, to år
som UM og OM, -og nå Eks OM.
Jeg har mange ganger sagt jeg
ikke skal ta på meg tunge verv i
logen – men har aldri angret på
valget med å si JA.
Mitt store mål som OM var å få
enda bedre samarbeid med vår
søsterloge 32 Cecilia.Vi har begynt med to felles kollegiemøter i
året, det tror jeg er veldig viktig.
Det å bygge fellesskap i gode tider, gjør at vi står sterkere når det

Eks OM Knut Arne Bodal fikk sitt
storlogekjede under en høytidelig seremoni på Distriktsstorlogemøte i
Sarpsborg og er nå et verdig medlem
av storlogen.

er vanskelige og utfordrende dager.Vi har hatt felles nyttårsmøte
og arrangert åpent hus. Jeg hadde håpet på flere besøkende og at
flere var nysgjerrige på å finne ut
hva logen står for.I samarbeid
med 31 Cecilia deltok vi i lands-

aksjonen som denne gangen gikk
til Redningsselskapet. Sammen
fikk vi inn et betydelig beløp.
Til slutt vil jeg få takke det gamle
kollegiet for godt samarbeid. Det
er så viktig og godt at kjemien
stemmer.
«Det kommer en tid i livet, der
du beveger deg bort fra alt dramaet og mennesker som som skaper det. Du velger å omgi deg
med folk som ler, du glemmer
det dårlige og fokuserer på det
gode.Så elsker du de som behandler deg rett, og ber for de
som ikke gjør det. Livet er for
kort til å være noe annet enn lykkelig. Å falle er en del av livet,
men å komme seg opp igjen er
selve livet.»
Jeg vil skryte av det nye kollegiet
med OM Svein Oshaug i spissen
som har stått på i en vanskelig tid
med Covid 19. Gleder meg til vi
alle igjen kan møtes i logesalen.
Eks OM
Knut Arne Bodal

hjelp dine medmennesker der du kan
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Uformelle høstmøter i Håkon Håkonsson

Etter at vi i lengre tid har holdt
logene stengt for logemøter, har
Loge Håkon Håkonsson i høst
avholdt to uformelle logemøter.
Disse møtene ble etter god planlegging avholdt i henhold til de
strenge smittevernreglene. Bordene i festsalen var dekket med
god avstand mellom brødrene,
og logesalen var ikke i bruk. Bevertningen var av den enklere
sorten, på første møte var det
kaffe og muffins, på det andre
møtet var vi så heldige å ha en jubilant iblant oss så da spanderte
han kringle til kaffen. All honnør
til Undermester som sørget for at
all servering foregikk i trygge
forskriftsmessige rammer. Den
gode samtalen gikk lett rundt
bordene og de fremmøtte brødrene var skjønt enige om at det
var godt å endelig treffes igjen.
Odd Nordgård

Bror Ernst Sjursen fylte 80 år den 8. oktober. Dagen sammenfalt med logemøtet, og han ble overrakt blomster og gratulasjoner fra OM Svein Oshaug.

Julemesse 2020
Lørdag 21. november 2020
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Bakst er også populært på julemessa!
AV

Undermester Øyvind Hanssen, alltid med et smil om munnen, passer
på at alle regler blir overholdt under
serveringen.

Nemnd for utadvendt arbeid er allerede godt i gang med
forberedelser til årets julemesse 21. november 2020.
Vi ber søstrene merke seg datoen, så det er bare å gå i gang
med å produsere varer, det vet vi dere er gode på.
Eventuelle spørsmål ang. julemessen an rettes til nemndas
leder, Kari Aasgård, tlf. 957 79 691.
Vi ønsker dere gode og produktive måneder fremover.

Med vennlig hilsen
Kari Aasgård
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Oppussing i festsalen på Villa Nore

I sommer ble det utført et stort og
etterlengtet løft innvendig i logehuset vårt. De gamle stolene og
bordene ble avhendet, og lister,
gulv og tepper ble fjernet. Mye av
den gamle parketten ble overtatt
av en logebror så den lever vi-

dere på annet sted. Deretter ble
gulvlistene malt før nytt teppe og
gulv ble lagt. Arbeidene ble for
det aller meste utført av bror sekretær John Cato Eknes, og var
ferdig overlevert Nore SA den
27/7 2020 etter ti dagers intens

jobbing. Deretter ble nye møbler
montert og plassert ut, og vi kan
alle glede oss over det nye utseendet vår festsal har fått.
Odd Nordgård

Her kan en se hvordan gulvet var fjernet (øverst) før det nye kom på plass.

hjelp dine medmennesker der du kan
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Instruksjon og sosialaften 28.10.2019

Nevnd for utadvendt arbeid solgte årer før møtet, og de gikk unna
som varmt hvetebrød. Søstrene
leverte også gevinster i store
mengder.
Ettermøtet starta med: «Begynn i
ditt eget indre». Vi fikk servert
karbonadesmørbrød som smakte
godt.
OM Anne Floeng takket DSS
Ann-Helèn Torgalsbøen Pedersen
for god instruksjon.
Det var stor stemning og masse
gevinster. Kari Aasgård sto for
trekningen, og mange kunne reise hjem med mer enn en gevinst.
Det kom inn kr. 9285,- på salg av
årer og kr. 7050,- i konvolutter.
Flott resultat på en kveld.

Søstrene har satt seg til bords.

Cecilia hadde venneaften

Det ble en meget vellykket venneaften mandag 9. mars.
Vi hadde 9 gjester som fikk en
innføring i hva vi holder på med
i Loge Cecilia. De ble godt mottatt og fikk komme inn i Loge salen og overvære deler av seremonien. Etterpå ble det et koselig
ettermøte med deilig smørbrød.
Søster Ellen Harr Nuttall underholdt med å fortelle sin historie
som ung sykepleierstudent i
Drammen fra 1966.

Praten gikk lett under ettermøtet.

Randi Arnesen til minne
Søster Randi døde 13. desember,
tre måneder etter sin 90 års dag. I
Nore-Nytt nr. 2 for 2019 er det
intervju og omtale.
«Når sykdom kommer, blir dette
med å tjene logen og utføre sine
plikter mange ganger vanskelig.
Men jeg har på en måte greid det
ved å møte så ofte som mulig. Det
er godt å tilhøre et fellesskap!»

Hun fikk være medlem av loge
Cecilia i 32 år. Vi savner søster
Randi. Hun satte så mange spor,
og vi takker for følget.
Vi lyser den gode fred over minnet
hennes.
Rigmor Løes
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Jan-Egil Skaug Isaksen til minne

Jan-Egil Skaug Isaksen døde den
05. april 2020 etter en tids sykdom. Vi visste at helsen hadde
sviktet i de senere årene, men
hans bortgang kom så altfor tidlig.
Jan ble født 25. juli 1948
Han vokste opp som enebarn på
gården Holmen i Trøgstad. Jan var
av de første som tok eksamen på
økonomisk gymnas i Mysen. Han
startet sitt yrkesliv i DNC i Askim,
var innom forskjellige stillinger i
salg, fra kontormaskiner, biler, til
å være med helt i starten på Hærland Catering.
Jans store interesse var historie.
Han stortrivdes med å fortelle om
de gamle slekter i bygda og trekke
tråder frem til i dag. Han var
opptatt av den gamle historien fra
før vikingtiden og i mange år var
han sammen med flere og lette et-

ter helleristninger i Trøgstad.
Jan var medlem i Trøgstad historielag og flittig bidragsyder til bladet «Heimen og Bygda».
Jan ble innviet i vår orden 18. sept.
2008. Han var en ivrig logebror
med godt fremmøte i mange år.
Han var en lun og inkluderende
logebror. Av embeder i vår loge
ble han utnevnt til kapellan og senerer valgt til sekretær. Her fungerte han i en begrenset periode
inntil han ble alvorlig syk.
Bisettelsen i Trøgstad kirke den
15. april 2020 bar preg av corona
restriksjonene med svært begrenset antall tilstede. Det var ikke
mulig med bårevakter. Men tradisjonen tro ble det lagt på krans og
holdt minnetale fra logen. Vi var
to brødre tilstede.

Jeg minnes Frank som en meget
god og real venn. Han hadde aldri
noe vondt å si om andre. Og når
det gjaldt spørsmål om matlaging
var han alltid behjelpelig

var Kveldemarsjen ved Larvik.
Det var turer i Eidsberg og ellers
mange andre steder. Da løste vi
mange verdensproblemer

Jan ligger gravlagt på Trøgstad
kirkegård.
Vi lyser fred over bror Jan-Egil
Skaug Isaksens minne!
Per Chr. Frøshaug
Storrepresentant

Frank Jacob Johansen til minne

Frank var utdannet pølsemaker.
Han var dommer i mange lærlingkonkurranser sammen med sin
mentor og fetter, Tore Teigen.
Etterhvert begynte han å jobbe
med krydder til kjøttbransjen og
var mange år ansatt som spesialist
hos Rieber & sønn (Toro). Han
hadde også mange oppdrag for
Stabburet. Han var stolt av å være
medansvarlig for mye av smaken
på leverpostei i de gule boksene
og Pizza Grandiosa.

Frank og jeg hadde i mange år
med våre familier på reise i inn og
utland. Barna var omtrent på samme alder og de trivdes på disse turene. Vi feiret mange jul og nyttårsaftner på en hytte vi lånte på
Reinli i Valdres. Vi hadde mange
gode samtaler når vi var ute å
gikk marsjer i skog og mark. Det

Sykdommen kom snikende og
etterhvert ble Grinitun hans faste
bosted.
Jeg var ofte å besøkte Frank og det
var bestandig moro å se hvordan
han lyste opp når jeg hadde med
en pakke Gilde kjøttpølser. Da var
det bare å sprette posen og spise
opp en eller to pølser. Og de skulle være kalde og rett fra posen.
«Dette reddet dagen min Aasmund» sa han hver gang.
Det ble mange kjøreturer til både
Drøbak, Oslo og Ski. Høydepunktet var en avslutting med å spise
en hamburger. Av alle de forskjellige steder vi var innom var det en
vinner. Deli de luka (Esso) i Spydeberg

Men vi var 3 brødre som etterhvert fikk lov å komme inn på en
kort visitt. Da var det vanskelig å
få kontakt med han, og han sovnet
inn fredag morgen 9. september.

Vi lyser fred over
bror Frank Jacobs minne.
Aasmund Wagelie

Det ble dessverre sjeldnere vi kunne besøke Frank etter at Korona
epidemien begynte i mars.

hjelp dine medmennesker der du kan
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Blir trigget til å se verden

Med en iboende trang til å reise
og oppleve verden har den 74årige globetrotteren og Eidsbergmannen, Kjell Wilhelmsen, besøkt rundt 50 land i de fleste verdenshjørner.
Makelige dager på Kapp Verde
utenfor Vest-Afrika med 350 soldager i året, og med garantert behagelige temperaturer året rundt,
er bare en liten del av sannheten.
Reisemålene ble etter hvert vesentlig endret. For noe helt annet
enn strandliv er Sagaøya Island,
øyrepublikken i det nordlige Atlanterhavet sør for Polarsirkelen,
med regn, storm og sol.
Som Nore Nytts utsendte dro jeg
på hjemme-besøk til Slitu for å ta
del i vår bror Kjells opplevelsesturer og reiseeventyr, for øvrig en
interessant og fargerik kar med
godt fotfeste på vår klode.
Her traff jeg også hans livsledsager og reisepartner, Marie, og
som disket opp med kaffe og nystekte vafler.
– Hva er det som driver og hva er
det som gir kicket til stadig nye
reiseeventyr, spør undertegnede.
– Jeg dro tidlig til sjøs, og oppdaget raskt en verden på godt og
vondt. Israelere og arabere har
vel knapt aldri vært venner. Heller ikke på 1960-tallet, da Suezkanalen ble sperret under seksdagerskrigen. Det merket vi sjøfolk,
forteller Kjell, som ikke legger
skjul på at dette bidro til å trigge
opplevelsestrangen til å vite mer
om mennesker og kulturer på vår
klode.
Etter den første turen til Rhodos
på midten av 1980-tallet har det
blitt rundt 50 reiselivsopplevelser
verden rundt.
– Etter fem-seks turer til Thailand
med fokus på soling og bading
skjedde det en endring. Vi innså
at eksotiske reisemål ikke bare
dreide seg om strandliv. Det være
seg for eksempel landets historiske landemerke Broen over Kwai,
symbolet på den beryktede jernbanen mellom Thailand og Burma, forteller Kjell.

Eventyrer og globetrotter Kjell Wilhelmsen er fascinert over hva det
globale samfunn har å by på.

Langs elven som går fra Kanchanaburi, kan du se en bro som er
blitt et nasjonalt landemerke.
Denne broen i betong og stål ble
verdensberømt gjennom filmen
Broen over Kwai i 1957 og er
fremdeles i bruk i dag.
– Ikke bare glansbilder
Kjell understreker sterkt at reiseopplevelser ikke bare dreier seg
om glansbilder, men også å kunne se sannheten i øynene med
både fattigdom, elendighet og
søppel.

Ikke minst var dette noe Kjell
opplevde på turen til India i fjor.
Et land med 1,2 milliarder mennesker, og hvor folketallet vokser
raskere enn i Kina.
– Joda, det er masse fint å se, men
det er også utrolig mye søppel,
plast, smog og forurensing. Det
er en sterk kontrast mellom fattig
og rik, forteller eventyreren og
fortsetter:
- Det er masse penger og rikdom
som illustreres med gedigne
byggverk og monumenter. Til
tross for denne rikdommen
mangler systemer for avfallshåndtering, noe som betyr forurensing og stor smittespredning.
Også på verdenstoppen
– Men på den annen side, sier
Kjell, – India er på verdenstoppen innen teknologiutvikling, digitalisering og bruk av PC.
Han forteller om et besøk til et
kontor hvor 100 ansatte satt og
hacket forbindelser på hele kloden.
– Dette vitner bare om stor kunnskap innen data- og informasjonsteknologi, understreker
Kjell.
Han er ikke i tvil om at dette har
stor nytteverdi for videre teknologiutvikling.
Kjell trekker også fram jordbruket i landet, og hvor det for eksempel på de flere tusen mål sto-

Kjell Wilhelmsen har sett både fattigdom og forsøpling på sine reiser.

oppdra de foreldreløse
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Verdens største og flotteste monumenter og palasser trigger Kjells eventyrog reiselyst. Taj Mahal i indiske Agra er et av dem.
Hjemme hos broder Kjell på Slitu
traff vi også hans livsledsager og trofaste reisepartner, Marie, som disket
opp med kaffe og nystekte vafler.

re markene rundt New Dehli høstes kornavlinger tre ganger årlig.
– Dette må det da bli mye halm
av?
– Ja det skal jeg si deg. Og så er
det forbud mot å brenne halmen.
Likevel blir det gjort. Grunnen er
at boten for halmbrenning er rimeligere enn kostnadene ved
bortkjøring. Og så kan vi bare
tenke oss hva det innebærer av
røyk og forurensning, sier Kjell.
Trigger eventyrlysten
Verdens største og flotteste monumenter og palasser trigger
Kjells eventyr- og reiselyst. Taj
Mahal i indiske Agra er et av
dem.
Fra 1526 til 1658 var Agra mogulenes hovedstad. Det er bygninger fra denne tiden som gjør byen
til en av Indias største turistattraksjoner. Taj Mahal, Agra Fort
og Fatehpur Sikri er alle på
UNESCOs liste over verdensarven.
Et verdens underverk
– Nå må du fortelle, Kjell!
- Taj Mahal er egentlig et mausoleum. Det imponerende byggver-

ket ble laget av datidens mektige
hersker, Shia Jehan. Han ville ære
sin høyt elskede kone som døde
etter å ha født parets 14. barn. I
tjue år slet mer enn 20.000 byggearbeidere seg til blods med å ferdigstille bygget. Den hvite marmoren ble brutt 200 mil unna, og
ble transportert til området med
en flåte på 1000 elefanter. Selv om
palasset ser ut til å være utrolig
perfekt fra nesten alle vinkler, er
det nærbilder av arbeidet med
marmoren som virkelig er forbløffende. Når dette universelle
kjærlighetsbeviset ble bygget ble
det ikke spart på hverken penger
eller innsats. Taj Mahal er et fantastisk monument over udødelig
kjærlighet og er et av verdens syv
underverk.
Fattig og rik
Ifølge Kjell er det majestetiske
monumentet et svært fascinerende trekkplaster og landemerke, og selvsagt er han også fascinert. Men han understreker også
at disse monumentene forteller
den store kontrasten mellom rikdom og fattigdom.
Og etter som vi forstår Kjell så
kan en være tilbøyelig til å både
elske og hate dette landet.
Kontrasten mellom det indiske
folks skjønnhet og omgivelsenes
brutale virkelighet er fascinerende og nesten uvirkelig, ifølge
Kjell.

Man befinner seg i det ene øyeblikket i en vakker park, omringet av templer og palasser. I neste
øyeblikk er man tilbake i den
grimme virkelighetens verden.
Tett på masaiene
Selv om Kjells reise til India har
vært en av hans største opplevelser, så er den likevel ikke den
mest fascinerende. Det er reisen
til Tanzania og Zanzibar i 2003
som topper reiseopplevelsene.

I India har de hellige kuer. Kua er en
slags moderguddom for hinduismer.
I noen delstater er det forbudt å slakte kuer.
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Her kom han tett på masaiene, og
fikk lære folket i savanneområdet
øst for Victoriasjøen i Kenya og
Tanzania å kjenne.
– De lever av sine geiter og kuer,
men Tsetsefluen dreper buskapen
og er masaifolkets største utfordring. Vi visste om problemet og
hadde med medisiner, noe som
ble satt stor pris på, forteller Kjell
og fortsetter:
– Masaienes liv er ensidig basert
på buskapshold, hovedsakelig
zebu-fe, men også sau og geit.
Dyreflokkene gir befolkningen
det aller meste av det de trenger
til livets opphold. Den tradisjonelle maten er melk i ulike former, ofte blandet med blod som
tappes fra oksene. Denne skikken
har masaiene til felles med de
fleste andre buskapsnomader i
Øst-Afrika, og den innebærer at
folk kan leve av krøtterflokkens
produkter uten at det blir nødvendig å slakte dyrene.
Kjell Wilhelmsens hjerte banker
for Masaifolket som i dag står i
en vanskelig minoritetssituasjon i
Kenya og Tanzania.
Dette har gitt støtet til dannelse
av en rekke organisasjoner til forsvar for landrettigheter og for
høyere grad av selvbestemmelse.
De har også inngått samarbeid
med lignende organisasjoner hos
andre buskapsfolk i Øst-Afrika.
En aktiv bror
Før vi avslutter praten med Kjell
Wilhelmsen så må nevnes hans
iherdige innsats og engasjement i
Loge 62, Håkon Håkonsson,
gjennom mange år.
Vår aktive bror er i god fysisk
form og holder fortsatt koken,
gjerne med golf to-tre ganger i
uka. Vinterstid blir det trening i
golfsimulator og dans på lokalet
på Slitu med gode venner.
Men om sommeren er det fiske
og spesielt laksefiske som får hovedfokus. Kjell har dratt mang en
storlaks i Gaula.
Noen av Kjells reiser
Kreta, Puerto Rico, Cha-am, Cap
Verde, indiske Jaipur, New Delhi
og Agra, Rhodes, Tunisia, Marhaba Beach, Tyrkia, London, Kreta,
Paris, Cruice: Miami/Mexiko/Jamaika/Bahamas, Thailand, Ung-

arn, Cuba (rundreise), Italia, Tanzania, Zanzibar, Egypt, Kina, Vietnam, Morocco Agadir, Kambodia, Russland, Kypros, Spania,
Polen, cruise: Dubai/ Oman/

Abu-Dabi/Arabiske Emirates,
Croatia, Venezia, Istanbul, Madeira, Tsjekkia, Gran Canaria, Island, Riga, Puerto Rico.
Per Dagfinn Wolden

Kjell har også besøkt Egypts fascinerende pyramider og andre byggverk.

Angkor Vat er Kambodjas mest berømte tempel i ruinbyen Angkor.

Ruinene i Mexico har også fascinert Kjell på hans reiser.
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Nore-Nytt – 30 år til logenes beste

De var fremsynte de som foreslo
å starte et medlemsblad for logene i Indre Østfold. Det var nok
i første rekke Olaf Kolstad som i
1989 var initiativtakeren til å starte bladet. Det som kunne bli et
problem, var hva det ville koste å
få mangfoldiggjort et A4-blad på
20-28 sider. Med hjelp av gode
krefter innen grafisk bransje, representert ved bror Sjur Sandvig
og bror Svein Hellerud ble det
vedtatt å starte utgivelse av to utgaver per år med start i 1990.
Det ble valgt en redaksjonskomité som besto av to brødre og to
søstre, blant annet Frank Lind og
Sol Johansen.
Innholdet i bladet skulle være relevant for logemedlemmene. Omtaler av nye medlemmer og jubilanter i tillegg til minneord om
døde var selvfølgelig. I tillegg
kunne spesielle arrangementer få
fyldig omtale, reiseskildringer
søstre eller brødre ville bidra
med var også aktuelle saker å
presentere.
Produksjonen av bladet skulle
være avfotografering av maskinskrevne sider med innsetting av
evt. bilder. Og slik ble det de første årene. Etterhvert ble det klart
at et noe mere profesjonelt utseende, uten prisøkning var ønskelig. Her stilte Svein Hellerud
(som er grafiker) og hans hustru
Åse Karin Røsand (som er bokbinder) opp med det typografiske
og ferdigstillingen av bladene.
Slik har produksjonen av bladene
gått i alle år senere til de begge
nå er pensjonister. Svein foretar
fremdeles ombrekkingen av bladet og leverer til mangfoldiggjøring på Østfold Trykkeri.
Alle utgaver av Nore-Nytt er
bundet inn i to eksemplarer med
5 og 5 år i hvert bind. Disse befinner seg hos arkivarene og kan
lånes hvis det er ønskelig å titte i
dem.

Første side av første utgave av NoreNytt 1990.

Et lite utdrag fra
Nore-Nytt Nr. 1 – 1990 – Årg. 1
Første utgave av Nore-Nytt hadde flere interessante spalter. Noe
som jeg først la merke til var det
vedlagte spørreskjema som fulgte
det første nummeret hvor det ble

spurt om følgende spørsmål:
Har du lest bladet?
Hvilke Artikler likte du best?
Tror du avisen betyr noe for
fremmøte og interessen for logene?
Var det for mye/passe/for lite
stoff i den første avisen?
Hvor ofte synes du avisen bør
komme ut?
Kunne du tenke deg å bidra med
artikler selv?

Dette var spørsmål som skulle
besvares anonymt og de som
mottok disse besvarelsene var
Kari Tallaksrud og Kjell Næss.
Det har ikke lyktes meg å få tak i
hva som ble besvart, men en ting
er sikkert å det er at bladet har
bestått og det utgis 2 ganger i
året. Bladets innhold produseres
av redaksjonen i Nore-Nytt, som
sitter i 2 år av gangen.
Christian Kopperud

Her ser vi Svein ved datamaskinen under ombrekking av denne utgaven å
Nore-Nytt.
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I år, 2020, er det 80 år siden den andre verdenskrig
startet, og 75 år siden den ble avsluttet
Jeg, Ingeborg, 9. april 1940:

Jeg var 18 år, og hadde min første
jobb på en stor gård som stuepike. Jeg overtok etter min eldre
søster som skulle begynne på Risum Husmorskole. Etter å ha
vært på den store gården en
stund, skulle jeg gå på Risum.
For var det noe en bondejente
skulle bli den gang, var å bli en
god husmor.
På den store gården, var det
mange arbeidsfolk, gårdsbestyrer, gårdsgutt, fjøsmester, fjøsgutt
og to arbeidskarer som bodde på
små bruk som hørte gården til og
så kokka og jeg, stuepika. Alle
skulle ha mat og de spiste inne i
hovedhuset.
Jeg hadde hele mitt liv bodd
hjemme og vært lite ut, så jeg følte meg usikker til å begynne med
på en så stor gård. Dessuten var
det min første jobb.
Min jobb var å hjelpe til på kjøkkenet, re senger og gjøre rent. Og
når det var selskaper, og det var
det en del av før krigen kom, å
servere.
Sønnen på gården giftet seg i februar og da flyttet gamle fruen
på aldershjem. Sønnen giftet seg
med en jente fra Tinn i Telemark
og hun hadde med seg en jente
som ble kokke på gården. Hun
het Gro og vi to ble venninner for
livet.
Det var ualminnelig kaldt den
vinteren. 9. april lå snøen enda og
våronna hadde ikke begynt. Det
var ikke noe vårlig. Det gikk rykter om krig lenge før den startet.
Jeg husker mannfolkene snakket
om det da de var inne og spiste.
9. april, da jeg redde senger om
morgenen, kom de første tyske
flyene ulende over gården.
Mannfolkene begynte straks å
bære sandsekker foran kjellervinduene. Men krigen varte jo ikke
så lenge at vi noen gang var i
kjelleren. Men det hele var jo helt
uvirkelig da det startet. Jeg tror
ikke vi hadde vett på å bli redde.

Boja i unge dager.
Dagen etter kom mobiliseringsordren. Mennene på gården skulle
ut, unntagen gårdsbestyreren og
fjøsmesteren. Våronna sto jo for
døra og det var stort fjøs.
Vi fikk beskjed om at mennene
skulle ha med seg mat for to dager. Gro og jeg satte i gang med å
smøre mat. Vi smurte og gråt. Vi
trodde jo ikke at vi skulle se mennene igjen. Vi gråt enda mere da

Boja i åkeren.
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vi fra vinduet så eieren på gården
komme fra fjøset og kona komme
fra huset. De møttes mitt på tunet
og klemte hverandre. Han skulle
ut og hun var gravid. Alt var bare
så trist.
Etter bare noen dager kom jo
mennene tilbake. Som kjent,
brukte ikke tyskerne lang tid på å
beseire Norge.
Imens hadde jeg begynt å lære å
kjøre traktor. Våronna hadde begynt. Jeg hadde også vært med å
melke, det kunne jeg jo hjemmefra.
De første dagene av krigen, var
jeg veldig engstelig for hvordan
det sto til hjemme. Jeg hørte at
tyskerne var på vei til Askim
over Fossum bro. Så fikk jeg fri to
dager og jeg syklet hjem. Jeg husker at ved Morstang var det samlet en masse kjøretøyer fra den
norske hær.
Hjemme var det kommet mange
slektninger som bodde utsatt til.
Dagen etter kom det en høyslede
full av folk som flyktet fra Askimbyen. Det var ca. 20 mennesker som skulle ha mat og overnatting. Og mor sto og lagde mat.
Det ble trangt om soveplassene
den natten. Heldigvis dro de
hjem dagen etter.

Boja på togtur.

Vi hørte at Mønster bro var
sprengt og min søster og jeg syklet dit for å se.
Jeg måtte jo tilbake på jobb og
der var det også kommet mange
flyktninger som skulle ha mat og
overnatting.
Livet på gården normaliserte seg
etter hvert, men den unge kona
på gården fikk en vanskelig jobb
med en stor husholdning og rasjonering av det meste. Og så var
hun jo gravid.

Vi skrek som gale, og de kom
nesten ikke fram. Jeg kan ikke beskrive den gleden vi følte. Det
var tett av folk i gatene.
Det var jo mange tyskere i Askim. Hvordan de og de norske
nazistene hadde det, tenkte vi
slett ikke på. De var jo så hatet.
Men vi var usikre på hvordan
tyskerne ville ta nederlaget før de
ble arrestert. De kunne jo funnet
på det verste. De hadde jo våpen.
Men de tyske soldatene var
egentlig disiplinerte.
Mens vi var borte fra huset der vi
bodde, hadde en tysker kjørt på
et tre utenfor huset vårt og ble
drept. Han hadde med seg en
norsk jente, men hun greide seg.
Og det var en tysker som skjøt
seg inne på «gummien» den dagen.
Det var mye rykter. Det tok jo tid
før den normale pressen kom i
gang. De fikk jo ikke skrive hva
som helst under krigen.
Om kvelden kom alle kjente hjem
til oss for å feire at krigen var
slutt. Vi bodde på et rom og kjøkken den gangen. Vi feiret til langt
på natt. Vi hadde nok ikke så

mye mat og drikke. Det var jo rasjonering på det meste. Det var
nok ikke vesentlig heller.
Jeg husker mest den enorme gleden over at krigen var slutt.

Jeg har vært mobber en gang i
mitt liv.
Da krigen var slutt, ble alle nazistene i Askim integrert på Askimbyen skole. Så hadde de luftetime
en gang hver dag. Da gikk de i
tog rundt på gårdsplassen. Det
gjorde de den samme tid hver
dag. Det visste vi om og hver dag
dro vi ned til Askimbyen skole
og sto utenfor gjerdet og ropte
stygge ord til dem.
Det ble nok gjort noen feilarrestasjoner i kaoset som oppsto da krigen var slutt. Jeg husker i hvertfall en som jeg kjente som ble arrestert og som gikk der på gårdsplassen som ikke var nazist eller
hadde gjort noe galt.
I ettertankens tid, hadde jeg nok
ikke vært en mobber. Det berørte
både skyldige og uskyldige.
Boja Evensen

Jeg, Ingeborg, 8. mai 1945:

Etter fem år med krig, okkupasjon, redselsfulle historier, restriksjoner og rasjoneringer, kom
endelig freden 8. mai 1945.
Jeg var gift, mannen min var 24
år og jeg 23 og gravid.
Dagen før, 7. mai gikk det rykter
om at krigen var slutt, og at Tyskland hadde kapitulert.
I stor glede, rev vi ned de forhatte blendingsgardinene foran
vinduene. Men om kvelden kom
det rykter om at det var ikke
sant. Vi spikret dem opp igjen.
Men dagen etter, 8. mai, fikk vi
beskjed om at Tyskland hadde
kapitulert. Og da rev vi ned blendingsgardinene for godt.
Så dro vi ned til Askimbyen.
Snart kom «gutta på skauen» i
store lastebiler gjennom Askim.

Boja har godt lag med hestene.
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Nyttårsloge i reflekterende lys

Villa Nore ble satt i et varmt og
reflekterende lys da Loge 62 Håkon Håkonsson inviterte Loge 31
Cecilia til nyttårsloge 16. januar.
Etter en høytidelig seremoni i
Festloge 1 fortsatte feiringen i
festsalen. Her fikk 31 brødre
fra Håkon Håkonsson og 15
søstre fra Cecilia høre OM Svein
Oshaug oppfordre til å slå et slag
for det positive i det nye året.
UM Øyvind Hanssen satte musikken i kontrastens tegn da han
på flygeltangentene fremførte
musikk fra Elton John og Johan
Sebastian Bach.
OM i Cecilia, Anne Floeng
understreket i sin hilsen til brødrene betydningen av styrken og
motet til å skape medmennesker
som bryr seg om andre.
Fjoråret var et begivenhetsrikt år
for Odd Fellow ordenen, både
nasjonalt og lokalt.
- Vi feiret 200 årsjubileum for
Odd Fellow i Norge, med sjøsettinga av Redningsskøyta Odd
Fellow 3, 100 år for Leirinstitusjonen for Odd Fellow i Norge, og
Loge 62 Håkon Håkonsson feiret
sitt 60 årsjubileum, sa OM Svein
Oshaug i sin nyttårstale.
Han fremhevet også Herolden
som en helt ny ordenensinstitusjon, i tillegg til de nye, hemmelige Facebook-grupper. – For Håkon Håkonsson har dette fungert

Praten gikk lett rundt det vakkert pyntede bordet.
aldeles utmerket, det samme inntrykket har jeg for Loge 31 Cecilia. Våre Herolder gjør en flott
jobb, understreket OM som savnet den gode logeånden på den
nasjonale hemmelige Facebooksiden, hvor det ikke har gått så
greit.
- Vi må passe på å holde riktig fokus. Vær mot andre slik du vil
andre skal være mot deg, minnet
OM og fortsatte:
- Vi står foran et nytt år. Hva skal
vi gjøre med det? Det er vårt/ditt
valg hva vi/du vil bruke året til.
Mange oppgaver skal gjennomføres. Alle vi her, søstre og brødre,
hva vil du bruke året til i logen?
Hyggelig pasiar før måltidet. Her er fra venstre Terje Ekhaugen, Halvor
Vil du være aktiv? Vil du delta?
Kure, Arne Henning Sørby, Oddrun Korsvik Kure. I midten bak ser vi Ernst
Vil du være med å forme logen
Sjursen og Finn Åge Tveten.
framover? Dette er vel spørsmål
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vi stiller oss nå når et nytt år nettopp har startet. Vi trenger ditt
engasjement. Alle vil gjøre sitt
beste for å være en god logesøster eller logebror, understreket
OM.
- Men hva innebærer det å være
en god logebror og god logesøster? Spurte OM og fortsatte:
- Det bør vi kanskje tenke litt på
…. Hver og en …. Du har kanskje
laget deg ditt eget nyttårsønske
for ditt kommende logeår? Hva
er mitt nyttårsønske? Mitt stikkord er ROS. Gi ros. Ikke bare til
meg, men til enhver du syns gjør
en god handling. Ta det med en
gang, et klapp på skulderen, en
hyggelig kommentar, tommel
opp, et smil, det skal så lite til for
å vise at vi bryr oss og ser hverandre.
OM viste til et ordtak han ofte
brukte som skoleleder overfor lærere og foreldre:
- Alle barn trenger ros, spesielt
når de ikke fortjener det. Tenk litt
på det … Gjelder det også for
voksne?
Ifølge OM lever vi i verdens rikeste land og har det best i hele
verden. Likevel er det så stort fokus på det vi er misfornøyd med.

- Kan vi slå et slag for det positive i år. Kan vi lukke den skuffen
med negative tanker og åpne den
positive skuffen? Jeg vil oppfordre til det, sa OM i sin nyttårstale
og understreket:
- Kritikk gis på tomannshånd, og
ja da mener jeg konstruktiv

Mandag 25. november var det
gradspassering for 3 av våre søstre som ble forfremmet til Den
Edle Kjærlighets grad.
Søstrene Ann Kristin Bech Halstvedt, Ember Faye Kopperud og
Ingjerd Schou ble alle tildelt den
høyere grad under en stilfull og
vakker seremoni.
På ettermøtet var det dekket et
nydelig bord hvor det ble servert
kyllingsalat med foccaciabrød.
Det var flott sang ved søstrene
Vibeke Marie Bernhoff og Bjørg
Johanne Skjenneberg. Arkivar
Grethe Marie Sørby overakte dokumenter til resipientene. Etter
måltidet var det kaffe, boller og
twist og her gikk praten lett ved
bordet.
Marianne Høitomt Dahl

Søstrene fikk sang-underholdning under søstermåltidet.

Tre blide søstre på nyttårsloge. Fra venstre Inger Stenshol, Gunvor Egeberg
og Lena Utsigt Karlsen.

tilbakemelding ut fra et ønske om
å hjelpe en bror eller søster framover, det gir trygghet og tilhørighet. At vi trives i logen er viktig.
Trivsel gir energi, fører til aktivitet og et ønske om å delta og
forme logen framover.
Per Dagfinn Wolden

Forfremmelse til Den Edle Kjærlighets grad
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Rakfisklag i Loge Håkon Håkonsson

Privatnemnden holder styr på betalingen. Her betjenes Chris Bech
Halstvedt av Kjell Kristiansen og
Terje Ekhaugen til venstre.

Det ble den 28.11.2019 arrangert
tradisjonelt rakfisklag i festsalen
på Villa-Nore.
I god tradisjon kan man vel si da
dette har blitt arrangert flere år
på rad og 2019 ble intet unntak.
Det ble invitert noen hyggelige
karer fra venneaften som hadde
funnet sted noen uker i forveien
og 2 partnere av søstre i Cecila.
Dette var en gest som jeg tror
hadde svært positiv effekt. De
«søkende» fikk med dette mulighet til å være sammen med oss
brødrene i ett noe mer avslappet
selskap som jeg er sikker på at de
satte pris på, det gjorde vertfall
vi.

Fisken:
Jeg har vært i kontakt med OM
Svein Oshaug og fått gjenfortalt
litt av dramatikken som utspilte

Fisken falt i smak også i år. God og trivelig tradisjon som holder på å feste seg.

seg i timene før laget skulle holdes.
Fisken ble ordnet av OM Svein
Oshaug og den kom fra Røn
Gård i Valdres.
Tidligere har vi kjøpt av Aasmund Wagelie, da ble det kjøpt
«mild» rakfisk.
Mandagen samme uke som rakfisklaget skulle holdes fikk Svein
beskjed om at Aasmund ikke fikk
tak i fisk da det var tomt på lageret dette skulle hentes fra.
Heldigvis har Svein ett godt bekjentskap med en mann i Askim
som tidligere har bodd i Valdres

God hjelp med servering av drikke fra søstrene i Loge nr. 31 Cecilia.
Fra v.: Eldbjørg Frøshaug, Lill Margrethe Eiken Hanssen, Laila Westbye,
Inger Stenshol og Brita Ekhaugen. Tor Glasøe er også med på bildet.
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og hadde gode rakfisk-kontakter,
det ble opprettet kontakt og de
fikk bestilt inn rakfisk slik at laget skulle kunne gå av staben
som planlagt. Så på onsdag dagen før dagen så får Svein nok en
gang beskjed om at flere vanskeligheter med anskaffelser skulle
melde seg, frakten er forsinket og
ventes ikke til Askim før Torsdag
kveld. Dette går jo bare ikke da
de som gjør i stand laget starter
tidlig på Torsdag med forberedelser, dekking av bord og andre
forberedelser må være på plass
før gjestene skulle komme.
Nok en gang var vi heldige da
Sveins kontakt selv hadde fisk
klart til en annen kunde som ikke
skulle ha fisk før noen dager senere, så vi var så heldige og fikk
dette partiet som bestod av 10kg
lagret og 5kg vellagret fisk. Noe
skepsis ble det da de var vandt til
å servere mild fisk. Men resultatet var oppløftende da det som
først ble tomt på det lange matbordet var nettopp vellagret rakfisk.
Intet annet kan sies enn at rakfisklaget 2019 ble en suksess, kanskje skapte vi en ny tradisjon
med å invitere partnere av søstre
og søkende brødre til denne hyggelige aftenen.
Christian Kopperud

Julemøte i Loge Cecilia

Det var 70 damer og 1 gjest som
hadde funnet veien til et julepyntet Villa Nore denne kvelden, 9.
desember 2019, til ett hyggelig julemøte.
Ved ankomst fikk vi servert gløgg
og pepperkaker og praten gikk
løst blant damene, som den pleier. Det var også loddsalg.
Etter ett fint møte i losjesalen som
ble etterfulgt av stemningsfull
sang; Deilig er jorden, var tiden
inne for å gå til ett nydelig dekket
bord. Det ble servert tradisjonell
julemat.
Vi sang: Nå tennes tusen julelys
og her ble det en fin julestemning
hos søstrene.
Herrene fra Håkon Håkonsson
serverte maten.
Etter at hovedretten fikk vi besøk
av Johan Ferdinand Østereng
som sang og spilte for oss.

Vakker og god

Han sat der og så på henne
og tenkte så rare ord.
Så våga han til å seia:
"Du er så vakker du, bestemor!"

"Å nei", svara bestemor
med ein sukk.
"Du kan ikkje seia at eg er vakker,
som er berre skrukk-i-skrukk!"
Då såg han ho inn i augo
og tagde still.
Men tenkte med seg:
Det finst ingen annan,
som er så snill.

Sida møtte han livet Det både gret og lo.
Møtte med varme og kulde,
som smeikte han, eller slo.
Det gav han ei visse:
At vakker, er berre den
som er god!

Jan-Magnus Bruheim

Julemat på alle bord, her
prsentert ved Bjørnar Andreassen. Fung. OM med blomstene. Vår underholder.

Først fikk vi høre Home for
Cristmas av Maria Mena/Martin
Sjølie, etterfulgt av en ønskelåt
fra Kari Aasgård og det var Fix
you av Coldplay. Vi fikk også
høre en selvkomponert julelåt,
etterfulgt av stor applaus.

UM Lill M E Hansen overrakk
blomster som skulle leveres til
OM Anne Floeng. Eks OM Reidun Lie Larsen som var stedfortreder for OM Anne Floeng som
dessverre var syk denne kvelden
mottok blomstene. UM takket
også privatnemda som hadde
stått på dette halvåret, med en liten gave til hver og en av dem.
Etterpå fikk vi riskrem, kaffe og
kransekake.
Marianne Høitomt Dahl takket så
for maten. Hun leste også to vers
som lød:
Hold julehjertet åpent hele året
rundt /av Jessica Archmont og
Den beste julekransen blir flettet
av smil / ukjent.
UM Lill M E Hansen takket så de
10 herrene som kom inn på rekke
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og rad til stor søster-applaus.
Til slutt var det trekning av de 10
asaleane som hadde pyntet bordene, ved Kari Aasgård, etterfulgt av avslutningssangen vår.
Det hadde vært en fin førjulskveld for alle som var til stede og
alle fikk med seg varme juleønsker hjem.
Wenche Stenberg
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JUBILANTER

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

Elsa Våler 90 år

En flott høstdag i oktober tar jeg
en tur til Elsa for et intervju i forbindelse med 90-årsdagen hennes
i vår. Hun har nå flyttet inn i en
lettstelt leilighet i Braarudveien
på Ørje.
Det er som alltid en humørfylt
dame jeg snakker med. Vi snakker om Elsas barndom, ungdom,
familieliv, interesser og arbeidsliv.
Elsa ble født 14.mai 1930 i Marker, og her har hun bodd hele livet. Hun vokste opp sammen
med ei søster i nærheten av Ørje.
I 1957 giftet jubilanten seg med
Johannes Våler, og de fikk tre
barn; to sønner og ei datter. De
har blitt mange etter hvert – hun
gleder seg over seks barnebarn og
åtte oldebarn.
Hun er veldig glad i å drive med
håndarbeid; så som strikking,
hekling og søm av bunad. Små og
store er til enhver tid forsynt med
sokker. – Elsa har levert inn mye
fint til Julemessa på Nore i mange
år.
Hun begynte i jobb på Ørje meieri i 1947 – i butikken. Senere fortsatte hun innen handel; på Samvirkelaget i ti år. Da barna ble store, fikk hun jobb på Posten, og
her ble hun til hun gikk av med
pensjon.
Når jeg spør hvordan hun kom
med i losjen, så forteller hun at
det begynte med at Johannes ble

Reidun ble innviet i Logen
14.4.97. Fadder var Maja Andresen.
Hun har vært kasserer i Logen og
ellers er hun aktiv i søstertreff,
også i styret.
Hun trives godt i Logen og møter
så ofte hun kan. Vi avtaler og møtes gjerne for å gå sammen.
Jeg takker for en hyggelig prat og
håper vi fortsatt får mange gode
logeår sammen.
Synnøve Forvik

opptatt i ordenen. Her ble han
kjent med andre fra nabobygdene, og etter hvert kom ekteparet til å ha mye omgang med
noen av dem. Så, da Johannes
hadde vært med i fjorten år, ble
Elsa spurt om hun ikke hadde
lyst til å ta del i losjelivet. Ettersom hun kjente mange allerede,
og de hadde mye hygge sammen,
ønsket hun å bli en Rebekka søster.
26. april 1982 ble hun tatt opp i
losjen, og Gudrun Iversen fra Askim var fadderen hennes.
Eldbjørg Bingen Krogh

Berit Hafstad 80 år

30. januar 2020 fylte Reidunn 80
år. Hun er født i Hærland og oppvokst på Melleby skole, hvor faren Einar Bråthe, var lærer.
Hun møtte sin kjære mann, Jan i
1958, og i 1962 giftet de seg.
De har to døtre og fire barnebarn.
Reidunn og Jan, Evald og jeg har
vært omgangsvenner i snart 50 år.
Våre ektemenn var med i Mysen
mannskor og er begge medlemmer i Håkon Håkonsson.
Vi hadde også hytter like i nærheten av hverandre i Sverige, som
nå er overdratt til neste generasjon.
I 2013 flyttet vi inn i samme leilighetsbygg i Torggt. 17, på Mysen.
Her er det 11 leiligheter hvor vi
nå er 5 logesøstre og 4 brødre.

Søster Berit Hafstad ble født den
11.12.1940 og innviet i vår Loge
den 24.10.2005.
Jeg sitter i den hyggelige stua
hennes og får servert nydelig
lunch mens hun forteller meg om
livet sitt.
Søster Berit er et jamenneske og
sier aldri nei til et oppdrag i Logen. Som jeg kjenner henne, er
hun veldig tolerant og helt uten
tanker om fordømmelse.
Hun sier at hun er veldig glad i
Logen, - vennskapet med søstrene og det gode nettverket hun
har der.
Så gjør hun også en stor jobb til
nytte og glede for oss alle. Senest
nå i korona-tiden har hele Villa
Nore blitt vasket og pusset, alt fra
glass og bestikk til vegger og tak.
Veldig mye er søster Berits verk.
Hun har jo sånn arbeidsglede,

Reidunn Grefslie 80 år
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sier hun, så det er bare moro!
Søster Berit vokste opp på Mysen
med fire søsken. Det ble en del
flytting under krigen, ettersom
faren ville ha familien i trygghet.
Men barndommen var en fin tid.
Selv har hun fått fire barn og flere
barnebarn og oldebarn. Hun er så
glad for dem alle og gleder seg
over at det går så bra med alle.
Hun har bodd mange år i Trøgstad, men i 2019 solgte hun og
mannen Terje huset sitt og flyttet
til leilighet i Pennestrøket, hvor
de trives veldig godt.
Hun har alltid følt seg som Mysenjente og vært i flere stillinger i
Mysen. Mange kjenner henne fra
forretninger på Mysen. Hun har
mye erfaring i service og kundebehandling hos optiker og i tekstilbransjer og annet.
For noen år siden fikk hun en alvorlig kreftsykdom. Men med
god behandling og god hjelp av
sin positive viljestyrke og god
støtte fra sin mann og familie, ble
hun helt frisk og er igjen «i farta».
Søster Berit er et menneske som
lever fullt ut etter oppfordringen
om Vennskap, Kjærlighet og
Sannhet.
Gratulerer hjertelig med 80 års
dagen og ønsker henne mange
gode år i Logen og livet.
Tusen takk for en hyggelig stund.
Hilsen Laila Fimland som besøkte

Eva Jahren 80 år

dag for Norge som da ble okkupert. Hun vokste opp i Våle i
Vestfold. Eva ønsker ikke noen
stor omtale i Nore Nytt, men litt
må fortelles.
Opptatt i loge nr. 66 Milka i Moss
i 1984 og var både Insp. og Sekr.
der. I 1988 flyttet hun med sin
mann Tore til Mysen, hvor han
var fra. Eva meldte overgang til
loge nr. 31 Cecilia hvor hun har
vært både UM, OM og Eks. OM.
De siste årene har Eva vært plaget av sykdom, så hun har ikke
hatt anledning til å møte i logen
så ofte, men til Søstertreff kommer hun, dersom hun er i form til
det.
Da Eva og Tore flyttet til Mysen,
var undertegnede den første hun
ble kjent med, og vi har beholdt
det gode vennskapet som oppstod. På grunn av Coronaen ble
det ikke noen stor feiring av 80
årsdagen, men bare med den aller nærmeste familien.
Vi gratulerer Eva på etterskudd
med den store dagen, og håper
hun fortsatt får mange gode år.
Lena Utsigt Karlsen

Liv Bjørnstad 80 år

Søster Liv Bjørnstad er født og
oppvokst i Oslo. Hun ble innviet
i Loge 31 Cecilia 1988.
Gunn Sandvig er hennes fadder.
Liv giftet seg med Arvid Bjørnstad i 1963, de flyttet da til Bergen hvor de bodde i tre år. Etter
fem år i Oslo og to sønner kom
de til Askim i 1971 da Arvid begynte som økonomisjef på Viking
Askim. Ingen av de hadde vært i
Askim før, så da måtte de ta frem
kartet og finne ut hvor i Østfold
dette var. Deres første møte med
Askim var veldig positivt, de ble
fort integrert i miljøet. Liv meldte
seg inn i Røde kors barnehjelp
hvor hun var medlem i mange år.

Liv var også politisk interessert,
hun har vært formann i Askim
Høyre og deltok i kommunestyret i 8 år. Hun hadde også ulike
verv i forskjellige styrer og råd.
Livs yrkesliv har vært i Sparebankens Eiendomsmegling hvor
hun var ansatt i 27 år. Først som
sekretær og deretter som regnskapsansvarlig.
For Liv er det hun opplever i logesalen av stor betydning.
Hun har hatt flere oppdrag, to år
som CM H Ass og to år som CM
V Ass. Dette er år som hun syntes
hun fikk mere innblikk i ritualene. Det admestrative og logens
indre fikk hun del i som kasserer
og i kollegiet. Dette er fine år hun
ser tilbake på med stor glede.
Nå er det trettito år med logen og
det høres veldig lenge ut, men nå
sier Liv at tiden går ikke lenger
den løper.
Liv og Arvid har tilbrakt mye tid
i sin leilighet i Frejus i Provence,
de er begge glade i Frankrike.
I disse coronatider savner Liv logen og ikke minst søstertreffet.
Dagen ble feiret hjemme med familien.
Anichen Sørby

Rust deg med ømhet og forståelse for alle mennesker
omkring deg, og la aldri mer noen bli stående i kulden!

Phil Bosmans

Den 9. april 1940 ble Eva født. En
merkedag for familien og en trist
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Nye søstre

Marthe Sissel
Maurtvedt
født 24. november 1967
ble innviet i vår
loge 10.2.20.
Hun vokste
opp på en gård
i Svinndal med

3 søsken.
Hun utdannet seg ved Malakoff
handelsskole. Hun bodde så i
Oslo og jobbet 1 år ved Jahre line,
og ble senere ansatt ved regnskapsavdelingen ved Helly Hansen, hvor hun jobbet i 10 år og til
slutt fikk ansvaret for regnskapet
til Helly Hansen Norge. I denne
tiden fyllte hun også på med en
bedriftsøkonomutdannelse ved
BI.
Hun flyttet så til Nordre Ultvedt
gård på Slitu og giftet seg i 1995
med Ole Maurtvedt. De har 3
barn: Karen i 1997, Thea i 1998 og
Simen i 2000.
Hun valgte da å ta sin plass på
gården med korn, ved, egg og
jordbær. Jordbærsalget ble avsluttet i 2011. I 2012 fikk Marthe hovedansvaret for eggesalget, og
dette arbeidet har Marthe videreutviklet frem til i dag. Familien
har hele tiden vært, og er svært
viktig for Marthe. Hun er ei riktig
«hønemor». Simen er nå eneste
barnet som ennå bor hjemme. Jeg
er glad Marthe blir med i Loge 31
Cecilia, og som fadder ser jeg
frem til å følge henne videre og
håper hun vil trives og får mange
hyggelige år i vår loge.
Marianne Høitomt Dahl
fadder

Vi leve et liv me’ andre
i lag, så godt vi kainn.
Men egentlig e vi aleina
som øye’ i opprørt vainn.

Den nye søster sittende sammen med fra venstre UM Lill Margrethe Eiken
Hanssen, OM Anne Floeng og Eks OM Inger Signe Stenshol.

NORE-NYTT på nett:

Marthe Sissel Maurtvedt ble mandag 10. februar innviet i vår Loge.
Det ble en stemningsfull seremoni inne i logesalen etterfulgt av et
varmt og hyggelig ettermøte. Marianne Høitomt Dahl er hennes
fadder og hun holdt en fin tale og
ønsket Marthe velkommen og håper på mange fine opplevelser og
mange gode år i Loge nr. 31 Cecilia.
Marianne Høitomt Dahl
fadder

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

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

Tætt, men alikavel adskilt
alle e heilt unik.
Sammen, men heilt aleina
til sist e det allti slik ...

Vi knytta oss trøsti’ sammen
bygg oss så mang ei bru.
Del nån førsektie tanka
om livet, om håp og tru.
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Kjell Holum 90 år

Nye brødre

Kjartan Dahl
ble innviet i
vår loge den
05. nov. 2020.
Kjartan ble
født på Kvål
litt sør for Melhus, den 21.
okt. 1965. Han
bodde der til
han var 10 år, flyttet så til Festningsåsen på Skjønhaug.
Her startet han med å røkte bier
sammen med sin bestefar som
var en erfaren birøkter. Dette ble
en lidenskap og livsstil. Etter
skolen drev Kjartan som tømrer
og startet etterhvert firma med
hovedvirksomhet på betongboring. Etter en tid solgte han firmaet og konsentrerte seg om birøkting med betydelig produksjon/salg av honningprodukter,
noe han fortsatt driver med.
Han giftet seg med sin Marianne
og de har 3 barn sammen, Emil,
Amalie og Theodor. Etter hvert er
det blitt to barnebarn.
Kjartan liker friluftsliv og deltar i
elg og hjortejakt på høsten.
Han har hytte i Trysil og på vinteren blir det tid til alpin og langrenn sammen med familie og
venner.
Jeg er sikker på at Kjartan vil få
glede av logen, og det er mitt håp
at han vil delta aktivt i logearbeidet, slik at logen kan nyttiggjøre

Kjell Gunvald Holum har fylt
90 år.
Den 28. april 2020 kunne vår
bror Kjell Gunvald Holum
feire sin 90 års fødselsdag.
Han er en sprek jubilant, og i
logesammenheng har han så
absolutt levd opp til mottoet
«å møte så ofte man kan».
Han ble tatt opp i vår orden
4. november 1971 og kan derfor om ikke så lenge se tilbake på 50 års medlemskap. I
Nore-Nytt nr 1 2012 kan du
lese en fyldig artikkel om
Kjell fra da han fikk sin 40 års
veteranjuvel. Vi gratulerer
med vel overstått 90 årsdag.
Odd Nordgård

Vennskap

Trofast vennskap er godt og eie.

Trofast vennskap er godt å gi.

Det gir trygghet på tunge veier.
Det gir livet en ny verdi.

seg hans kunnskaper og evner i
årene som kommer.
Jeg ønsker han velkommen til vår
kjære loge og lykke til på den videre logevandringen.
Per Chr. Frøshaug

Ukjent

handymannen han er, ble det etter hvert jobb i forskjellige håndverksfirmaer. I dag jobber Anders
som møbelsnekker hos Syversen
snekkeri AS på Ørje, hvor han får
utnyttet sine egenskaper i
«Sløyd» som vi kalte det i gamle
dager.
Fritiden er han engasjert i Spydeberg Skytterlag og er en aktiv
modellflybygger, ellers så reiser
han med familie og venner til fritidsboligen på Fåvang og Setra i
Kvitfjell Vest.
Jeg er sikker på at Anders Sigurd
vil få stor glede av logen, og det
er mitt håp at han vil delta aktivt
i logearbeidet.
Jeg ønsker han velkommen til vår
kjære loge og lykke på den videre
logevandringen.
Kåre Mons Bye

Anders Sigurd
Bye ble innviet
i vår loge 5.
november
2020. Han er
født 16. august
1974 og oppvokst i Spydeberg og har
bodd der i alle år, så han kan kalles for en ekte Spydeberg gutt.
Han er gift med sin ungdomskjæreste Aini og har 3 barn og bor på
Buertoppen. Etter grunnskole og
videregående og ett år grunnleggende byggefag sto militæret for
tur. Det ble Marinen hvor han var
så heldig og bli
stasjonert i Horten som sjåfør,
og dette blei en
inspirasjon for
sitt yrkesvalg.
Det ble først
melkekjøring for
TINE Meierier,
men etter hvert
ble det innvestering av egen bil
og mange år i
transportsekto- De nye brødre sittende med korona-avstand og bak står
fadderne Per Chr. Frøshaug til venstre og Kåre Mons Bye
ren.
til høyre. I midten står OM Svein Oshaug.
Men som den
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Informasjon om logesal og forværelse
Dette innlegget som vi gjengir
her ble holdt på møtet til søsterskillingen den 20. februar 2020 av
OM Anne Floeng.

Kjære alle søstre!
Det er ofte lett å bli «husblind».
Vi kommer inn til en ferdig pyntet logesal, belysningen er riktig
og musikken er vakker. Vi kjenner roen senke seg og vi stenger
verden ute. Sånn er det og sånn
skal det være. Men noen ganger
lar vi blikket og tankene gli rundt
og vi lurer kanskje på historikken
og symbolikken til innredningen
rundt oss. Som fadder til s. Ingjerd fikk jeg spørsmål om hvorfor det på Undermesterstolen var
blå fløyel mens det på de andre
var andre farger. Det kunne jeg
ikke svare på ……. lett å bli «husblind»!
Jeg har innhentet kunnskap om
logesalen vår følgende steder:
• min mor, Guro Lie, har skrevet
mange notater. (Chartemedlem
og tidligere Rådspresident),
• Historiebok om Odd Fellow,
• Ritualbøker og våre informajonsmapper,
• Kaffebesøk hos s.Liv Berit Johansen som delte noe av all hennes kunnskap med meg.

Håper dere synes noe kan være
av interesse!

Begynner med Forværelset:
– Dette er et overgangssted
mellom det travle liv ute i hverdagen og den opphøyde ro som
skal prege Ordenens rituelle møter. (Under pågående logemøter
skal ingen befinne seg der uten at
Ytre Vakt er med. Indre dør åpnes ikke før Ytre dør er lukket, og
Ytre Dør åpnes ikke før Indre Dør
er lukket.)
I motsetning til i Logesalen, har
Forværelset ingen symboler, men
inneholder allikevel noe viktig:
• Portrettbildene av alle søstre
og brødre
• Et Album med bilder av alle
døde søstre. Dette ligger i en
skuff i skapet som henger på veg-

gen ut mot selskapslokalet.
• På veggen inn mot organist
henger en Oppslagtavle med informasjon om alle nevnder og
hvem som er medlemmer i disse i
inneværende periode!
Logesal:
Logesalen er derimot et sterkt
symbolsk rom. Symboler er «talende tegn». Hver gang man ser
et symbol skal det tale til den
som ser symbolet slik at man kan
tenke seg om og bli påvirket.
Her har vi to veggfaste symboler: Det er:
• Det Altseende Øye – over OMstolen
• De Tre Kjedeledd – Over UMstolen.
De to veggfaste symbolene er
gjensidig avhengige av hverandre og symboliserer det guddommelige og det menneskelige.

Bilder på veggen til venstre:
• Thomas Wildey: ( 15.01.1782 til
19.10.1861)
I 1804, i en alder av 22 år stiftet
han Washington Loge nr 1 i Baltimore i USA, og han regnes derfor for Odd Fellow Ordenens
grunnlegger. IOOF – Independent Order of Odd Fellows
• Petrus Beyer: ( 24.11.1849 til
4.11.1924). Dansk StorSire i Den
Danske Storloge som var vår moderorganisasjon før vi i Norge
skapte en selvstendig Orden.
I 1909 ble den første Rebekkaloge
i Norge instituert av han, Under
navnet nr 1 St.a Sunniva
• Samuel Johnson: (20.05.1861 til
27.09.1928) Han var den drivende
kraft i Norge for vår første Rebekkaloge og ble dens første
Overmester. Han var også Stor
Sire og ble forfatter av Rebekkalogenes ritualer.
Jeg utfordrer anskaffelsesnevnden til å finne pene navnskilt til å
sette under disse bildene slik at
alle kan se hvem de er!!
Bildet på høyre side:
• Charterbrevene til våre loger
som ble overrakt når logene ble
instituert av daværende StorSire.
De er da også signert av davæ-

rende Stor Sire og daværende
Stor Sekretær.
En gardin dekker over det som
ikke er vårt. Slik at det som tilhører den logen som er åpen kan se
sitt Charterbrev.
Alteret:
• Står på et rødt kvadratisk teppe. Løftene avlegges her når både
den som avgir og den som mottar
løftet står inne på det røde teppet.
• På Alteret ligger en filert duk.
Det er en av våre eldste håndarbeidsteknikker og er brodert av s.
Edel Borge Larsen. Duken har de
samme symbolene som sinnbildene. De blir oss forklart under
gradspasseringene. Den har også
De Tre Kjedeledd brodert i alle
fire hjørner.
• Hånden med hjertet i ligger
mot OM-stolen (Kjærlighetsgraden) Her skal Bibelen ligge. Vi
beveger oss i solens retning til siden mot Kapellan – der er symbolet Duen og De hvite Liljer
(Sannhetens Grad) . Videre mot
UM-stolen – der ser vi Månen
med Syvstjernen (Innvielsen).
Det er det vi alle ser når vi kommer inn i logesalen. På siden mot
Eks OM stolen ser vi Bikuben
(Det Gode Vennskaps Grad).
Duken skal alltid ligge slik.
• Sølvvasen fikk den nye logen i
gave fra Eks Rådskattmester Lilly
Fossum. Som også regnes som
Østfolds Logemor!
• Lysestakene ble kjøpt av penger loge 31 Cecilia fikk på stiftelsesdagen 17.11.1962
• Lys-slukkerne var opprinnelig
likørglass, som gullsmed Gunnar
Langthon bearbeidet med De Tre
Kjedeledd på toppen som holdere.
• Bibelen var en gave fra en fru
Hesleskaug. ( en gammel familiebibel)
• Korset i Bibelen var en gave fra
Guro Lie
• Gangen rundt Alteret er som
nevnt alltid i solens retning når
OM`s Høyre Assistent har erklært logen for åpnet, og helt til
OM har erklært logen for lukket.

oppdra de foreldreløse
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Før og etter dette kan man bevege seg annerledes. For eksempel
ved innmarsj og utmarsj. – og
som jeg gjør nå!
• Antependier til pryd:
• OM: To hammere som krysser
hverandre: = Myndighet/Ledelse! Brodert av Elsa Hansen:
Skarlagensrød farge både på bakteppet og på antependiet, som
symboliserer Sannhet
• UM: Timeglasset= Tidens symbol! Blå farge både på teppet bak
og på antependiet som symboliserer Kjærlighet!
• Eks Overmesters: Tre Stjerner
=Verdighet! (Brodert av Svanhild
Støen). Purpur Farge som symboliserer Vennskap- se info mappe
bilag 3 - 6
- 1/99
• Kapellans Bibel: Brodert av
Martha Solberg. Hvit farge som
symboliserer Renhet ( Fått nytt –
bestilt fra Storlogen)
De 4 stolene representerer derfor:
Renhet, Vennskap , Kjærlighet og
Sannhet ( Kapellan, EksOM, UM,
OM)
• Skattmester: To nøkler som
krysser hverandre= Betrodd!
(Brodert av Svanhild Støen).
• Sekretær: To Fjærpenner i kors
= Skribent (Brodert av Elsa Hansen).
• Kasserer og Sekretær har samme farge som OM = Sannhet

• Fra 2019: Harold: To fjær i
kryss over en bok = Kommunikasjonsrådgiver eller Informasjonsrådgiver
• Vi må også beundre de flotte
treutskjæringene på de nevnte
stolene, og på Alteret! Det var det
treskjærer og bror Johannes Smeby som laget til den nye logen i
1962!
• Storsire-stolen og CM og Inspektør er arvet fra Johannes
Smeby

Det er mye historie som min mor,
Guro Lie, har skrevet ned om alt
som ble gjort her da de startet logelivet her på Mysen.
Jeg tar med noe av dette:
Alle kravene og regaliene, antependiene og draktene til gradspillene ble sydd av søstrene i
Svanhild Støens systue. Disse pionersøstrene sydde, øvde og
drakk kaffe der. De opplevde
denne tiden som helt fantastisk
med travelhet, utrolig godt samarbeid og uforglemmelig glede.
Et minne for livet, skrev Guro
Lie.
Men, tidens tann gjorde at draktene måtte fornyes! Alle draktene og hatter og sjal ble fornyet
og sydd igjen av våre søstre: Martha Kinn sydde blant annet alle
de flotte hodeplaggene og både

Esther Børresen og Kari Skadsheim hjalp til. De la ned en fantastisk jobb, og dokumenterte alt
i en perm så vi nå lett kan finne
hva som hører til hvilken drakt –
dette nyter vi nå veldig godt av!
Str. Inspektør har ansvar for vedlikehold av draktene og av regaliene. Nå for tiden bestiller vi nye
regalier når det trengs
Stjernehimmelen ble utformet av
bror Harald Hansen. Det er en
kopi av slik himmelen så ut den
dagen denne loge ble instituert.
Han var far til str. Turid Diskerud, som vi jo kan takke for dette
flotte nybygget vi har her. Harald
Hansen komponerte også vår Cecilia-nål.

Vi har en blank pengebøsse som
skal stå på disken der vi betaler
for maten vår. Det var en gave logen fikk fra loge nr 10 Semper
Ardens i Moss. Det var der våre
Chartermedlemmer ble tatt opp.
Den legger vi litt penger oppi de
dagene vi føler for det og det passer for oss. De pengene går til
søstrenes beste via Søsterskillingen.

Takk for meg og for alle bidrag til
Søsterskillingen i dag!
Anne Floeng OM

Grasrotandel ved spill i Norsk Tipping

Det er nå blitt bestemt at grasrotandelen ved spill i Norsk Tipping skal heves til 7 %.
Dette gjør at noe mere penger vil bli overført til logene våre når medlemmene spiller og har
begunstiget Cecilia eller Håkon Håkonsson. Takk for velkomne bidrag gjennom Norsk Tipping!

Til medlemmene i Cecilia

Til medlemmene i Håkon Håkonsson

Loge Nr. 31 Cecilia er registrert i Frivillighetsregisteret i
Brønnøysund. Vi deltar også i grasrotandelordningen.

Loge Nr. 62 Håkon Håkonsson er nå registrert i
Grasrotandelordningen.

Logens organisasjonsnummer er: 988 920 053.
Skattmester

Logens organisasjonsnummer er: 989 036 262.

Logen oppfordrer sine medlemmer om å begunstige logen ved spill i regi av Norsk Tipping.
Dette gjøres ved å oppgi logens organisasjonsnummer
ved kjøp av spill som f.eks Lotto/tipping.
Når organisasjonsnummeret er registrert på spillkortet i
Norsk Tipping går dette automatisk hver gang medlemmet kjøper et nytt spill.
Norsk Tipping overfører da 5% (grasrotandelen) av
spillbeløpet til vår loge.

Logen oppfordrer sine medlemmer om å
begunstige logen ved spill i regi av Norsk Tipping.
Dette gjøres ved å oppgi logens organisasjonsnummer ved kjøp av spill som for eksempel Lotto/
Tipping. Når organisasjonsnummeret er registrert
på spillkortet i Norsk Tipping går det automatisk
hver gang medlemmet kjøper spill.
Norsk Tipping overfører da 5% (grasrot-andelen)
av spillbeløpet til vår loge.

HJELP DE TRENGENDE
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God jul ønskes
alle våre logebrødre og logesøstre!

Hilsen fra Nore-Nyttredaksjonen

Kom gjerne med tips og råd, og aller helst med egne bilder, innlegg og artikler.
Hva som helst egentlig. Både ting innenfra og utenfor huset.
Nore-Nytt blir aller best med samarbeid -:)
Frist for levering av stoff til Nore-Nytt nr. 1-2021 er 5. mai.

VENNSKAP • KJÆRLIGHET • SANNHET

