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14. mars 2012 ble Odd Fellow
loge nr. 153 Olavskilden institu-
ert. Etter Odd Fellow Ordenens
forutsetninger og tradisjoner
var det Stor Sire Morten Buan
med sine Storembedsmenn som
gjennomførte dette høytidelige
seremoniell. Instituering av en
loge og installasjon av embeds-
menn er ikke starten, men
slutten på en lang prosess med
visjoner, drømmer, oppbrudd,
adskil lelse, knoppskyting,
dugnader; bekymring og gleder.
Og det er også en start på en
ny loges liv. De Tre Kjedeledd
har hatt en samtale med Eks
Storrepresentant i loge nr.92
Romerike og initiativtaker til
Strømmen Broderforening,
Bjørn Arild Johnsen, for å få
hans vurderinger av hva det vil
si å starte med <Prosjekt Ny
Loge>.

- Hva var det som tente gnisten som
førte frem til dannelsen av en ny loge?
Som Hovedpatriark i leir nr. 25 Glomma
hadde jeg en meget interessant samtale
med Spesial Deputert Stor Sire for
Kunnskapslgftet, Randulf Meyer om leir
Glommas utvikling etter at Glomma ble

skilt ut i fra leir nr. 1 Norge. Vi diskuterte
inngående leirens fremtid helt frem til
2020. Helt sentrale spØrsmål var:

. Hvor mange medlemmer ville det bli i
Leir Glomma i 2020?

. Hvilke lokaliteter kunne tilbys et Qk-
ende antall patriarker ?

. Hvor mange loger kunne og burtle
Leir Glomma betjene?

. Hvordan ville befolkningsutviklingen
på Romerike bli i årene fremover?. Hva er en gunstig distriktsutvikling
rundt Osloområdet og Romerike?

Etter hvert ble frØet sådd i form av
tanken på en ny loge. Romerike er jo et
av de sterkeste vekstområder i Norge.
Her er det store vekstmuligheter for
knoppskyting i vår verdensomspennende
søster- og broderkjede.

Som Storrepresentant i loge nr. 92
Romerike så jeg mulighetene for ekspan-
sjon både for faderlogen Romerike og
for en ny Odd Fellow loge. Og Ordens-
huset på Strømmen står jo der som en
dynamisk ramme for flere Odd Fellow
loger og Rebekkaloger. Det gjelder å se

muligheter. Vi som har tilbrakt mange
dugnadstimer i dette flotte huset har jo
nettopp Ønsket at flere i dette vekstom-
rådet på Romerike skulle få muligheten
til å bli kjent med og bli medlemmer av
vår Orden og få del i dens innhold. Å
gjøre Ordenen sterk i de områdene i
landet med raskest befolkningsvekst, gir
Ordenen et strategisk innpass.
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Fra tanke til handling
Et viktig moment var at vi ikke skulle
bruke for lang tid som broderforening.
Femten måneder som forening anså vi
som tilstrekkelig. Institueringsdatoen ble
satt til 14. mars 2012. Et utvalgt knippe
av Charlermedlemmer ble forespurt. Alle
svarte ja. Alle så visjonene av dette Or-
densbyggende arbeid i vårt område. Alle
visste at foran oss lå store utfordringer
og mye arbeid, men også et spennende
og givende Ordensarbeid.

Søknad ble sendt til DSS og Stor Sire,
og det kom umiddelbart klarsignal for ar-
beidet. Noen forutsetninger ble også satt:
. Det skulle ikke hentes mer enn ti

brstdre fra faderlogen nr. 92 Romerike
. De Qvrige medlemmer skulle broder-

foreningen rekruttere og innvie
. Ingen av faderlogens medlemmer

kunne sQke overgang til den nye logen

før i 2014, men kunne fritt bespke den
nye logen
Den siste bestemmelsen ble satt for

ikke å tappe faderlogen for flere enn ti
brpdre. Men nå er det jo en gammel er-
faring som Bjørnstjerne Bjørnson sier i
et skuespill at <når den nye vin
blomstrer, gjærer det i den gamle>. Ved
instituering av en ny loge gnsker og
håper vi jo på at det skal bli en god vekst
også i faderlogen.

- Hvordan drev dere rekrutteringsar-
beid?
Første skritt var å ta kontakt med Or-
denskanselliet med forespØrsel om det
var mulig å få ut en postdistriktsliste med
oversikt over Ordensmedlemmer som
bodde i Romeriksområdet. Gmnnen til at
vi ba om dette er at vi vet at det linnes
Ordensmedlemmer som er innviet i loger
både i øst, vest, nord og syd og som har
flyttet til Romerike uten å ha meldt over-
gang til noen ny loge. Det erjo nettopp
et spesielt trekk ved sterke vekstområder
som Romerike.

Disse <hjemlØse brødre> fikk et
hyggelig brev fra broderforeningen.
Mange av dem synes at denne henven-
delsen var hyggelig og kjærkommen og
en gledelig henvendelse fra Ordenen på
deres nye bosted. Broderforeningen ar-
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rangerte et <gjensynsmøte>. De <hjem-
løse brødre> møtte opp og det fprste
<vaffelmØtet> i Ordenshuset på Strgm-
men ble en suksess. Dermed var grunn-
stammen i foreningen etablert.

- Men hvordan bryte ny mark?
Vi måtte selvfglgelig ha flere brgdre enn
grunnstammen for å holde tidsplanen.
Da ble spørsmålet om hvordan vi skulle
skaffe frem flere medlemmer, de såkalte
hvite kraver som vil gi oss vekst i frem-
tiden. Det ble satt opp lister over hvem
den enkelte bror kunne bidra med fra sin
omgangs- og bekjentskapskrets. Det ble
pushet og pushet på nettopp dette i
nesten femten måneder.

Invitasjoner ble sendt ut etter hvert
som potensielle kandidater dukket opp.

Slike <idddugnader> påvirker brpd-
rene til å tenke nytt og å gå utenfor sine
vante sirkler. Og nytenkning og sirkel-
bryting har økt Ordenens kontaktflate til
nye miljper.

Arbeidstrykket var så stort at vi flere
ganger måtte kaste om på vårt møtepro-
gram ved å tilpasse fastsatte mØter til
våre potensielle nye medlemmers mulig-
heter til å komme til <vaffelmøter> med
venner.

En loge er en enhet
- Pluribus Unum
Thomas Wildey hadde jo Pluribus Unum
som valgspråk for Lodge no: 1 Washing-
ton. Pluribus Unum betyr jo enighet i
mangfoldet. Noe av det samme gjelder
Strømmen Broderforening. Fra fgrste
dag har vi synliggjort at her er vi alle
like. Ingen skal sette seg ned for seg selv
eller danne noen klikk av likesinnede.
Alle skal sØke kontakt med alle brød-
rene. Det er et mål å være inkluderende
og at alle skal fØle tillit og tryggher i
samværet. Dette er mål vi skal arbeide
mot hele tiden, vel vitende om hvor lett
det er å få tilbakefall

- Og hva skal så barnet hete?
I denne arbeidsfasen hvor målet nærmet
seg måtte vi jo ha et navn til logen.
Ønsket var at navnet vi valgte skulle
være samlende og ikke minst forståelig.

Vi fikk inn 42 forskjellige forslag, noe

som var litt av en utfordring. For oss var
det viktig at navnet ble valgt på en demo-
kratisk måte.

Alle skulle få muligheten til å stemme
på sitt navneforslag, samtidig som flertallet
til slutt gjorde det endelige vedtak. Olavs-
kilden fikk et overveldende flertall og der
hadde vi navnet på vår loge.

Snorre forteller at hvis kong Olav den
hellige vasket seg i en kilde, bl-e syke dyr
friske om de drakk vann fra den. I Norge
ble mange av de gamle hellige kildene
oppkalt etter Olav den hellige. Folk trodde
han hadde samme mystiske kraft som de
gamle hedenske gudene hadde hatt. Det
finnes hundrevis av Olavskilder rundt om
i landet.

Lgrenskogingene hadde tordenguden
Tor som sin beskytter. Et sagn fra 1200-
tallet forteller at Tor ikke ville vite av at
det ble bygget en kristen kirke på den
gamle hovplassen Torshov.

I sinne kastet han hammeren sin mot
kirken. St. Olav klarte å lede hammeren
bort fra kirken, slik at den traffberghamm-
eren i stedet. På dette stedet sprang kilden
fram som et minne om hans hellige kraft.

Opp gjennom tidene har mennesker
kommet fra fjern og nær for å drikke av
den helse- og lykkebringende kilden, kaste
mynter i den eller ta med seg litt hellig
vann. Pilegrimer som valfartet til hellig
Olavs grav i Nidaros, la noen ganger veien
om kirken og kilden. Olavskilden er også
tegnet inn på gamle militære kart. Soldar
ene rastet ved kilden og vannet hestene
sine der.

- Og hva ble logens segl?
Neste trinn var hvordan skulle vårt segl se

ut, hvilke symboler, hva skulle seglet for-
telle oss. Jeg vil med ærbBdighet si at ut-
formingen og symbolinnholdet i vårt segl
har en større og dypere forståelse for oss
medlemmene enn mange kan ane.

Det skulle være et symbol hvor hver
enkelt bror ved å se på seglet skulle tenke
på hva er det Ordenen gir meg og hva kan
j"g gjør" for Ordenen.

Alt her har sin dype forklaring, det ble
et flott og betydningsfullt segl som vi alle
er stolte over.

- Og en loge har vel også en sang?
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Ja, vi skulle som andre loger også ha
en egen logesang. Her stilte tre brØdre
opp som sangforfattere:
. Nestor i loge nr.92 Romerike, Sigurd

Frogner
. EIGDDSSOddmundReppe
. StorRedakØrKjell-HenrikHendrichs

Sangene har alle h6yst ulike inn-
fallsvinkler til Ordensarbeid og logear-
beid. Disse sangene til Olavskilden ble
sunget unisont under middagen etter In-
stitueringen og Installasjonen.

Veien Iigger
foran deg. . .
Mange av de tankene som kom ut av
samtalen med Randulf Meyer i 2010 er
fortsatt viktige for loge nr. 153 Olavs-
kilden og for logene og leiren på Rome-
rike. Vi må lære oss å se strategisk på
hvor vi skaffer oss Ordenshus, og hvor vi
danner nye loger og leire. Ordenen må
vokse der folk bor i dag og i fremtiden.
Strategiske valg forutsetter kunnskap om
hvordan befolkningsutviklingen vil
formes i årene som kommer.

Med enda en ny loge tilknyttet leir nr.
25 Glomma, nemlig loge nr. 153 Olavs-
kilden, sogner det nå fem loger til denne
leiren. Det er plass til flere, og det vil
komme med befolkningsveksten og an-
tall Ordensenheter i Romerike.

Med godt leirarbeid og rekruttering av
patriarker, må vi sikre oss fremtidige
gode steder for våre leirslagninger.

Det er prognoser som viser at Rome-
rike vil vokse med 100 000 nye innbyg-
gere i lgpet av det kommende tiåret. Da
vil <Stor-Oslo>> nærme seg to millioner
innbyggere. Dette må vi ta med i våre
planer både for antall Ordensenheter og
for våre Ordenshus. Ordenshusene på
Dal, Strømmen og Kongsvinger er bro-
hoder mot fremtiden.

Med nærmere halvparten av Norges
befolkning boende på det sentrale Øst-
landsområdet vil mye av Ordenens eks-
pansjon også finne sted i dette området.
Derfor er det så strategisk viktig at vi får
nye loger, nye leire og en distriktsut-
forming som tjener veksten på en god
måte.
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Odd Fellow loge nr. 153
Odd Fellow loge Olavskilden
ble instituert14. mars 2012.
Umiddelbart etter ble Storre-
presentant og valgte embeds-
menn installert og utnevnte
embedsmenn innsatt i embed-
ene sine. Det er i grunnen et
stort mannskap som skal på
plass ved instituering av en ny
loge eller leir.

Logens Charterrnedlernmer er disse:
. Bjørn Arild Johnsen
. Stein Denneche
. Erik Halvorsen
. Svein BlomsØ
. Stig Stendebakken

Logens Storrcpresentant:
. Bjørn Arild Johnsen

Logens valgte embedsmenn:
. Eks OM Erik Halvorsen
. OM Stein Denneche
. UNI John Roald Johansen
. Sekretær Reidar Næss
. Skattmester Kjell Gjermund Haugen
. Kasserer Svein Blomsø

Logens utnevnte ernbedsmenn
. CM Pål Snare
. Kapellan Bjørn-Per Kyltveit
. Inspektør Stig Stendebakken
. IV Erik Nordal
. YV Per Hennie
. Arkivar Reidar Næss
. OM HA Per Sanne
. OM VA Belå Bors
. UM HA Dag Harald Bjørnerud
. UM VA Magnar Tombre
. CM HA Kåre Halle
. CM VA John Kristian Thoresen

Hva nå, Stein Denneche?

- Hvordan oppleves det å være den
første Overmester i en nystiftet loge,
Stein Denneche?
Det oppleves spesielt å bli valgt til OM
av en gruppe brødre som kommer fra for-
skjellige loger i hele landet. Sammen har
vi ctablcrt en meget god broderånd.

I lplpet av halvannet år har alle bidratt
rned mye for ii få etablert logen.

Som den fprste valgte OM skal jeg
gjøre alt jeg kan for å levc opp til den
tilliten brBdrene har vist meg. Jeg Ønsker
å være en god lytter, og ser det som hclt
avgjørendc for å unngå å trå f'eil. Mitt
motto cl'inkludering! Alle brødrene bi-
dral og skal føler seg betydningsfulle.
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}Gewk**Æffi e r i n st it u e rt
- Hvor ligger den nye loges stØrste ut-
fordringer?
A rekmttere nye br@dre. Olavskilden har
nå seks <nye> brpdre. Det gir logen store
utfbrdringer i arbeidet rned _gradspasse-
ringene. Med få personer får mange
dobbcltroller. Opplierin_q av embeds-
mennene blir utfordrende. Særlov og
langtidsplan skal utarbeides.

Enhver loge har ett indre liv. Vi møter
i snitt 807o hver logekveld. Det må jo
bety at Olavskildens indrc liv fungerer
godt. Fortsatt godt fiemmpte er også en
utfordrir.rg.

- Dere holder jo til i et av Norges
sterkeste vekstområder. Hvilke mulig-
heter gir det den nye logen?
Huset våft er nå etter hvert blitt kjent som
<Ordcnshuset på Stlpmmer.r>.

Brukerne er to Odd Fellow loger, en
Rebekkaloge, en Frimurerloge og en av-
deling av Rotary. Totalt cr det ca. 400
personer som har tilhold i huset.

Nedslagsfeltet er som en mellomstor
norsk by. Kommunene Skedsmo, Lgren-
skog, Rælingen, Nittedal, Fet og Sgrum
nærmer se-e 150 000 innbyggere.

Stor tilflytting til regionen gir Norges
hgyeste innflyttingsrate pr. år.

Det er enklere å rekruttere i et nær-
miljø hvor folk kjcnner hverandre, og
hvol en lelativt stor andel enten er. eller
kjenner noen som er i en av logene som
nevnt.

- Har du noen spesielle ønsker eller
håp for din embetsgierning?
Vi må utnytte våre unikc rekrutterings-
mr"rligheter. Min mål og hiip er at logen
skal kornrne opp i 50 brpdre i min
crnbedsperiode, og at fremmgtepro-
senten oppl'ettholdes selv om vi vokser.

Inte rv i u : K.j ell- H en rik H entlric'hs
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