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L E D E R

Vandring, Refleksjon, Vekst
Jeg liker å bruke ordet ”vandring”, når jeg tar fatt på noe nytt i livet.
Og som ny i en Odd Fellow loge, fikk jeg vite at det i stor grad dreier
seg om personlig vekst og utvikling. Etter et par møter lurte jeg litt på
hva det er som skal øke ens personlige vekst. Da var det at ordet re-
fleksjon dalte ned i tankene, og tankene gled umerkelig over i etter-
tanke. Mye av vekstmuligheten ligger jo faktisk i møtet med de andre
brødrene, spesielt under og etter brødremåltidet. For ikke å glemme
vårt eget bidrag gjennom den vi er i vårt broderlige felleskap. Og her
tror jeg vi finner nøkkelen til personlig vekst og utvikling i like stor
grad gjennom ritualer og i selve logemøtene. Så vi har gode mulighe-
ter til å oppnå utvikling bare vi viser vilje til å ”se” hva som kommer
fram i både de lette passiarene og de litt dypere samtalene. 
- Vi kan også gjøre mye mer ut av de gangene brødre blir ”sendt ut”
fordi logen har blitt lukket for lavere grader enn det som kreves i ulike
annliggender.

Kjærlighetens kjedeledd
I skrivende stund er jeg en av flere brødre med ”Den Edle Kjærlighets
Grad” – det midterst av vår ordens kjedeledd. Leddet som holder kje-
den sammen. Og det er nok ikke tilfeldig at dette kjedeleddet nettopp
er knyttet til kjærlighet – den sterkeste kraften i oss mennesker. Da
tenker jeg faktisk ikke på den tosomme kjærligheten, men på det jeg
vil kalle den universelle kjærligheten. Kjærligheten til ”alt som er” –
jorda, naboer, venner, familie, dyr ………
Kanskje er det litt uvant å tenke seg at det eksisterer mer enn en type
kjærlighet. Da må jeg stille følgende spørsmål: Har du aldri kjent en
sterk dragning eller glede ved å være ute i naturen? Ved havet? Be-
trakte en fargesprakende solnedgang, eller tidlig morgengry? Oppleve
en spesiell stemning? Lytte til en spesiell melodi/sang?
Ja, vi berører det spirituelle/åndelige i oss her, og det er det som gjør
kjærligheten så sterk at den kan være det midterste leddet og holde
kjeden sterkt sammen. Kanskje er det det viktigste leddet selv om det
ikke er det tredje og siste som fullbyrder lenken?
Allikevel er det å være det midterste leddet en utfordring – bindeled-
det, på vei mot ”Den Høye Sannhets Grad”, men ennå altså ikke klar
til å delta i alle logens anliggender. 

Terje Borgersen

"Et menneske er en del av et hele, – ”universet” –
en del begrenset i tid og rom. 

Mange opplever seg selv, sine tanker og følelser som atskilt 
fra resten ….. en slags optisk illusjon av vår egen bevissthet. 
Denne illusjonen er et slags fengsel som begrenser oss 
til våre personlige ønsker, og hengivenhet til noen 

få personer nærmest oss. 
Vår oppgave må da være å frigjøre oss fra dette fengselet 
ved å utvide vår krets for medfølelse slik at vi omfavner 
alle levende vesener, og hele naturen i sin skjønnhet. "

Albert Einstein
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gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

Br. Asbjørn Nedregård sovnet
inn på Sykehuset Østfold Fred-
rikstad 27. mars etter en tids
sykdom. Han ble bisatt fra et
fullsatt Askim Kapell tirsdag 3.
april.

2. august 1939 ble han født i
Spjelkavik hvor han vokste opp,
døpt og konfirmert i Borgund
kirke. Allerede fra barnsben av
var han plaget av astma, noe
som førte til at han måtte være
hjemme fra skolen en del. Etter
hvert meldte flere helseproble-
mer seg. Han ble alvorlig syk og
måtte i 1960 gjennomgå en større
mageoperasjon. Da han traff As-
trid Marie, flyttet han året etter
til Askim. De ble bosatt i eget
hus i Kykkelsrudveien.

Faren arbeidet innen konfeksjon.
Det var kanskje derfor at As-
bjørn også valgte denne bran-
sjen. Han arbeidet til å begynne
med hos Hermann Mehren i
Oslo. Etterhvert fikk han arbeide
i Askim, hos Øglænd. I 1979
gikk Øglænd over til Cubus, og
Asbjørn ble avd.sjef her. De siste
yrkesaktive år arbeidet han hos

Edvins Klær i Oslo. Men etter-
hvert ble helseproblemene stør-
re. Han fikk bl.a. psoriasis-ledd-
gikt og var plaget av infeksjon i
lunger og ben. Han måtte derfor
avslutte sin yrkeskarriere for vel
20 år siden.

Det er nå 9 år siden de solgte hu-
set i Kykkelsrudveien og flyttet
inn i leilighet i Askim sentrum.
Her hadde han styreverv i bo-
rettslaget. Han var kirkevert, og
var en periode leder i Astma- og
Allergiforeningen. Det ble dess-
uten to barnebarn, og etterhvert
også tre oldebarn i familien. Av
helsemessige årsaker klarte han
ikke å møte så mye i Logen etter-
hvert, noe han selv beklaget.
Han deltok imidlertid en del i
seniorgruppa.

Br. Asbjørn Nedregård ble innvi-
et i Loge Håkon Håkonsson 7.
mars 1985, og ble tildelt Den
Høye Sannhets Grad 1. oktober
1987.
Som ivrig hobbyfotograf var det
naturlig at han lenge fungerte
som fotograf i Logen. Han had-
de forøvrig følgende embeter:

OM Høyre ass.  1989-1991
Ytre Vakt           1991-1993
Inspektør ass.    1993-1995
Inspektør           1995-1997

Han ble tatt opp i Leiren 2. fe-
bruar 1993 og tildelt Den Konge-
lige Purpurgrad 7. mars 1995.
For to år siden, 18. mars 2010,
mottok han 25-års veteranjuvel.

Vi lyser fred over Br. Asbjørn
Nedregårds minne.

Jan Isaksen

Asbjørn Nedregård til minne

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

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 med-
lemmet  kjøper et nytt spill.
Norsk Tipping overfører da 5% (grasrotandelen) av
spillbeløpet til vår loge.

Logens organisasjonsnummer er: 988 920 053.

Trøgstad, den 22. februar 2012
Eldbjørg Frøshaug

skattmester

Til medlemmene i Håkon Håkonsson
Loge Nr. 62 Håkon Håkonsson er nå regis-
trert i Grasrotandelordningen.

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 automa-
tisk hver gang medlemmet kjøper spill.
Norsk Tipping overfører da 5% (grasrotan-
delen) av spillbeløpet til vår loge.

Logens organisasjonsnummer 
er: 989 036 262.

Grasrotandel ved spill i Norsk Tipping
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hj e l p  d ine  medmennesker  der  du  kan

S E K R E T Æ R E N S  S P A L T E

JUBILANTER høsten 2012:
05.07.1937 Astrid Margrethe Lindegaard 75 år
28.07.1942 Grethe Marie Sørby 70 år
08.09.1942 Liv Langås Brynjulvsrud 70 år
11.09.1937 Unni Gangnæs 75 år
18.10.1932 Kari Bodil Skadsheim 80 år

03.11.1952 Reidun Elisabeth Lie Larsen 60 år
15.12.1952 Runa Rådalen  60 år

VETERANJUVELTILDELING:
Innviet Tildeling

50 år   Bjørg Løvfald 30.10.1962 26.11.2012
Vi gratulerer!

Nye Brødre våren 2012 
12. april: Richard Davis, 

fadder Karl Johan Øvrebø
12. april: Lars Petter Solberg, 

fadder Karl Johan Øvrebø

Gradtildelinger våren 2012 
19. jan. 12 Chris Gunnar Bech Halstvedt

Det Gode Vennskaps Grad
19. jan. 12 Kjell-Harry Olausen

Det Gode Vennskaps Grad
16. febr.12 Ole Kristian Klever

Den  Edle Kjærlighets Grad
15. mars 12 Roald Kvamme

Det Gode Vennskaps Grad
15. mars 12 Tore Bjørseth Seim

Det Gode Vennskaps Grad
15. mars 12 Hans Martin Forberg

Det Gode Vennskaps Grad
29. mars 12 Kjell Wilhelmsen 

Den Høye Sannhets Grad

Jubilanter vår/sommer 2012
14. mai Øyvind Ladim 70 år
03. aug. Kjell Kristiansen 60 år
09. aug. Harald Rømuld 70 år

Vi gratulerer!
Leir 23 Smaalenene høst 2011 og vår 2012
05. april 11 Tore Huse Patriark Grad
04. okt.  11 Roar Hanson DGL Grad
01. nov. 11 Per Henrik Westby DKP Grad
01. nov. 11 Knut Arne Bodahl DKP Grad
07. febr. 12 Einar Sunde Patriark Grad
06. mars 12 Karl Johan Øvrebø DGL Grad 
06. mars 12 Tore Huse DGL Grad

SEKRETÆRENS  SPALTE

Visdomsord fra en klok mann
Utvikling er stadig å gå videre, men for hvert
skritt du tar må du forlate det stedet du sto.

Livet er som en bilreise. 
Kjører du for fort, kommer du for tidlig fram, 
og du har ikke fått med deg alle de fine detaljene
på turen. Kjører du for sakte kan du nyte alle de 
fine detaljene i begynnelsen av reisen, 
men du rekker ikke fram i tide, og går glipp av
de fine detaljene på slutten av reisen.

Prem Rawat

Alle må vi tenke over 
vår tilværelse og i vårt hjerte bære 
lengselen etter å nå frem til sann 
menneskelighet. 
Da kan vi oppleve at det strømmer 
åndelige kraftkilder i vårt liv, 
og kan også uten å vite det gi andre noe
som kan bli kraftkilder i deres liv. 
Vi er ikke kalt til bare å motta, men også
til å gi uten å merke det selv.

Albert Schweitzer
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oppdra  de  fore ldre løs e

Den 24. November 2011 var brø-
dre og gjestende brødre samlet
på Villa Nore for å hylle bror Erik
Tallaksrud da han skulle få tildelt
sin velfortjente 50-års veteranju-
vel. 
Den høytidelig tildelingen i loge-
salen ble foretatt av Stor Sire
Morten Buan og hans ledsagere
Stor Marsjall Thore Fredrik Grü-
ner, DSS Rolf Berg Nilsen som
Fung. Dep. Stor Sire, Eks DDSS
Leif-Egil Karlsen som Fung. Stor
Kapelan, Eks DDSS Magne
Skadsheim som Fung. Eks Stor
Sire og Eks. DSS Frank Lind som
Fung. Stor Vakt.
Så møttes alle til en høytidelig og
velsmakende brødremiddag med
kaffe og kake til dessert. Alt tilbe-
redt av våre egne kokker og ser-
vert av brødrene i privatnemden
denne kvelden som ellers. Vi
sang ”Til loge Håkon Håkons-
son” som innledning til midda-
gen. Vår bror UM Per Olav Eek
gav så ordet til første taler – Stor
Sire Morten Buan, som innledet
ved å si: ”– Gratulerer med dagen
nok en gang. Dette er dagen for å
reflektere over 50 års medlem-
skap i vår orden.”
Femti år som logebror! Kjære ve-
teran, jeg håper du har mange
gode minner som du kan reflek-
tere over i dag. Minner fra mange
gode logemøter. Og du har vært
så heldig å ha vært Distrikts De-
putert og vært aktiv i mange ut-
valg og nemder i Storloge-
sammenheng. Så du har hatt god
anledning til å bli godt kjent i dis-
triktet, men også med brødre og
søstre fra hele Norge. Og
gjennom dine år i Spania har du
blitt godt kjent med dine brødre
og søstre der. Dersom du tenker
tilbake på disse 50 år; hva er det
som gir deg gode assosiasjoner –
gode minner?
Jo det er bl. annet samværet
mellom brødrene, de gode samta-
lene og vennskapet brødrene
imellom. Det er ikke uten grunn
at det er Det Gode Vennskaps
grad som er logens første grad.
For det er i vennskapet vi bygger

tilhørigheten, vi legger grunnla-
get for trivsel og spinner de gode
tråder som knytter oss til logen
og brødrene. Det er i vennskapet
vi har selve livsnerven i en loge.
Fundamentet for et godt logeliv
basert på vennskap, Kjærlighet
og Sannhet. Jeg vil tro kjære vete-
ran, at du etter 50 års medlem-
skap har fått med deg verdier og
holdninger som du har tatt med
deg i ditt livsløp. For målet er jo
at vi skal gi vennlige ord, kunn-
skap, verdier og holdninger slik
at vi gjennom vår livsførsel kan
bidra til et bedre samfunn.
Så trakk Stor Sire noen tråder til-
bake til speideren der både han
selv og veteranen med flere had-
de lagt grunnlaget for dannelse
og livsgrunnlag som senere ga
gjenklang i Odd Fellow sammen-
heng.
Jeg tror at selv om tidene endres,
samfunnet rundt oss endres så
har vi i vår orden et godt grunn-
lag og noen verdier som er verdt
å bygge på. Men min refleksjon
er vel nå at vi på mange områder
merker at det kreves noe ekstra
for å få en god utvikling. Veteran,
og ikke minst gode brødre: – Skal

vi trygge logens framtid må vi
alle ta et tak; veteraner og yngre
brødre, og ikke minst embeds-
mennene. Vi må arbeide målbe-
visst for å beholde innholdet i vår
orden så handler det mye om
kvaliteten.  Videre sa han at fokus
på kunnskap, kommunikasjon,
kvalitet og trivsel er viktig for å
skape det gode losjemøte. Han
håpet videre at alle embedsmenn
som bidro under seremonien ut-
førte pliktene sine slik at vetera-
nen var fornøyd. Målet denne
gang var at veteranen skulle få en
høytidsaften som han kunne leve
lenge på. 
Så hedret han privatnemda og
ikke minst de 3 kokkene som gjør
det mulig å skape et slikt festmål-
tid som i dag. Det er få loger for-
unt med slik innsats for felleska-
pet. Dere i Loge nr. 62 Håkon Hå-
konsson er priviligerte i så måte,
og det er med på å skape de gode
logekvelder.
Men først og fremst er det din
kveld i kveld. Det er en glede for
meg å kunne på Ordenens vegne
få lov til å takke deg. Vi har fått
utrolig mye positivt fra det du
har bidratt med i mange

50-års Veteranjuvel til Erik Tallaksrud

50-års Veteranen foran i midten, Stor Sire Morten Buan på hans høyre side
og vår OM Kåre Mons Bye på hans venstre side. Bak står Storembedsmenne-
ne f. v. Eks DDSS Magne Skadsheim, Stor Marsjall Thore Fredrik Grüner,
DSS Rolf Berg Nilsen, Eks DSS Leif-Egill Karlsen og Eks DSS Frank Lind.
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VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET

sammenhenger, og forhåpentlig-
vis kjære veteran så har du fått
mye tilbake. Kunnskap, erfaring-
er og verdier som har vært med
på å berike ditt liv. Han avsluttet
med å overrekke blomster til ve-
teranen og utbringe en skål.

Eks HP Endre Rødven fra Leir
Nr. 23 Smaalenene:
Det er en stor glede og være til-
stede her i aften. 50 års veteranju-
veltildeling skjer ikke ofte. Vi tak-
ker deg for ditt engasjement og
de gode samtalene. Overbragte
hilsen og gratulasjon fra HP
Ragnvald Reiersen på denne sto-
re dagen. Leir nr. 23 Smaalenene
ønsker deg alt godt videre og hå-
per vi ser deg på mange leirmø-
ter i fremtiden. Så overrakte han
blomster som takk fra leiren. Her
også ble avslutningsvis plass til
en skål for veteranen.

Eks DSS Frank Lind:
”– Det er omtrent som å hoppe
etter Wirkola å tale etter Stor Sire,
men det er en ting jeg vil arres-
tere han på, og Erik Tallaksrud
også, og det er at jeg var før ute
enn dere i speiderlivet, for jeg var
”Ulvunge”. Dette vakte lett hum-
ring blant brødrene.
”Nå er det altså blitt din tur Erik
til å motta 50 års veteranjuvel. En
stor dag for deg, og en like stor
dag for oss andre. Som det ble
sagt inne i logesalen, så er det
ikke alle forunt å nå en slik alder
som 50 år i logesammenheng. Det
er lenge siden forrige tildeling,
og det vil nok gå flere år før nes-

te, så det er absolutt ikke hver-
dagskost å være tilstede ved en
50 års veteranjuveltildeling. Nå
er ikke det å få en 50 års veteran-
juvel noen hedersbevisning i seg
selv. Man får det fordi en har be-
talt kontingent i 50 år – noe mer
trengs det ikke. MEN, akkurat
om deg Erik så kan vi legge til og
skrive under på alt og gjerne litt
til i tillegg til hva Stor Sire sa til
deg.
Du tilhørte og tilhører en gruppe
logebrødre som har betydd at-
skillig for mitt logeliv. Og det var
jo ganske trist da det for et par år
siden ble borte en del brødre som
utgjorde det jeg vil kalle logens
støttepillarer. Men du var igjen,
og er her fortsatt, selv om du har
okkupert Spania som ditt sted å
være på er det gledelig å se deg
komme tilbake her hver gang du
har anledning til å møte her i lo-
gen. Og det gjør du så ofte du
kan, og det setter vi pris på.
Og vi som etter hvert har kom-
met til sjels år og alder oppdager
at en ny og yngre logegarde har
tatt plass, og det ser ut til at den
nye årgang klarer brasene vel så
bra som den gamle. Og det spirer
og gror i vår egen loge, og det
gleder oss alle sammen.
Selv om du har valgt å tilbringe
store deler av året i sydligere far-
vann, så er vi ikke i tvil om hvor
ditt hjerte og ordensliv hørere
hjemme.
Her i Loge 62. Håkon Håkonsson
har du ditt annet hjem. – Mine
brødre: – vi reiser oss og gratule-
rer ham!

Storrepresentant Vidar
Kjærheim:
Det er en ære at det er så mange
her i dag – ikke minst mange
gjester – er en ære både for jubi-
lanten og logen. Så takket han for
en fantastisk verdig seremoni og
fortsatte med å takke Bror Stor
Sire og hans Storembetsmenn
som gjorde denne seremonien så
fin.
Og så til deg Erik: – Jeg håper da-
gen i dag blir like fin som du har
sett for deg og forventningene
må ha vært store antar jeg. Videre
understreket han at Veteranen

alltid har gått foran som et godt
eksempel på å si ja i logesam-
menheng, og det er dine orden-
svita et vitne på. ”– Så gratulerer
med dagen Erik!”
Jeg vil fortsette med å si takk for
alt du har gjort for logen, og alt
du har gjort for meg. Du er jo
fadderen min; du har dratt meg
inn i logen, og uten deg hadde
jeg ikke fått så mange flotte ven-
ner og brødre i denne logen og
andre loger.
Du var også veldig hemmelig-
hetsfull i forkant av at jeg skulle
tas opp, og du har gitt meg alt jeg
trengte i forbindelse ved de ulike
graderingene. Og videre at vete-
ranene alltid la vekt på at alt
skulle være og gjøres korrekt og
med kvalitet. Du var en perfek-
sjonist i positiv forstand. ”– Jeg
har skjønt mer og mer at det er i
detaljene helheten kommer
fram.” Og at denne kvaliteten i
alle ledd gjør at vi vokser. Bror
Vidar Kjærheim reflekterte så litt
over det logen kan takke vetera-
nen for før han igjen gratulerte
og utbrakte en skål.

OM Kåre Mons Bye:
Først takket han Stor Sire og Sto-
rembedsmennen for den fine se-
remonien i dag. Han fortsatte
med å si at det er stort å få besøk
fra Storlogen, og det setter vi vel-

Stor Sire Morten Buan overrekker
blomster og hilser fra Storlogen.

Storrepresentant Vidar Kjærheim
holdt hyllningstale og har foretatt
intervju med jubilanten  (se sidene 8
og 9).



dig pris på. Det styrker både em-
bedsmennene og brødrene i det
arbeidet vi driver med. Så gratu-
lerte han veteranen Bror Erik Tal-
laksrud. Han overrakte også en
miniatyrjuvel til benyttelse på lo-
geantrekket. Avslutningsvis over-
rakte han blomster fra loge nr. 62
Håkon Håkonsson og takket for
det veteranen har gjort for logen
gjennom 50 år og utbrakte så en
skål for veteranen.

50-års veteran Erik Tallaksruds
takketale:
”– Det er rart å stå her. Og jeg er
veldig glad for å se så mange her
i dag. Jeg vil takke dere hver og
en, rett og slett fordi dere er her i
dag.” sa veteranen Erik Tallksrud
innledningsvis i sin takketale.
Han fortsatte med å si at det gir
en følelse av at logen lever og sta-
dig er i utvikling ved at det jevn-
lig kommer til nye medlemmer
der gamle faller fra.
Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si
i dag, men at en slik anledning
krever en viss form for mimring.
Det hadde seg slik at jeg hadde
min første jobb i Namsos, og var
der i 6 år før turen gikk sydover
via Oslo og til Indre Østfold og
Askim var litt tilfeldig. Men den
viktigste årsaken var at hans kjæ-
re Kari hadde familie på Mysen. I
omgangskretsen hans var det
flere medlemmer i logen, bl. an-
net konas onkel Erland Andersen
og Alf Lie.
Gjennom nysgjerrighet ble han
selv medlem i logen og hans fad-
der ble Alf Lie fordi Erland An-
dersen ble syk og gikk bort før
opptaket fant sted. Fra opptaket
husket han best den talen som
samfunnets eldste holdt, fordi
den var helt i tråd med speider-
løftet. Så dette kunne han være
med på, for dette var folk som
ville det samme som han selv, så
dette kom til å gå bra. Og det har
det gjort, sa han.
Det var ikke så mange møter han
var med på til å begynne med for
etter opptaket skulle en hjem å
tenke over det som hadde skjedd.
Hans kone bemerket allerede da-
gen etter at hun kunne merke en
forandring.

Den gangen var det ikke som nå,
at møtene alltid ble åpnet i Tro-
skapsgraden, så det var langt
mellom møtene han kunne delta
på til å begynne med.
Han ble tidlig med på spillene,
og syntes det var svært moro. Og
de 4 årene som CM er de trivelig-
ste og morsomste årene Etter
hvert så fikk han jo alle gradene.
Så ble det en 2 års pause mens
han var i Afrika.
Videre reflekterte han over at det
er mange brødre som er gått bort
på tiden han har vært medlem.
Han kom så inn på forskjellen
mellom forening og orden, og
han var blitt mer og mer opp-
merksom på at en orden var mer
alvorlig og høytidelig, og at det
betydde mye for han. – Vi skal ta
vare på høytiden i samtalen og i
skriftspråket med hentydning til
at i dag ”er det ikke så farlig
med” ting.  Dette tar vi vare på i
logen. Han presiserte også at
språket og høytiden i ritualene
måtte holdes på, for logemøtene
skal skille seg fra hverdagen. Og
det er ikke sikkert at ritualer etc.
skal gjøres lettere tilgjengelig
med å endre på språket.
Ikke lenge etter at han kom hjem
etter å ha arbeidet i Etiopia ble
han spurt om han kunne tenke
seg å bli CM, og de 4 årene som
CM har vært de morsomste og

triveligste sa han videre. Samti-
dig betydde det å si ja til å gå vi-
dere på embetsveien for ham.
Det neste embete ble kapelan –
som han alltid hadde sett på som
spesielt fordi kapelanen ikke inn-
gikk i kollegiet, men står fritt og
en kan til og med lage sine egne
tekster. Man trenger ikke være
kristen en gang – men han skulle
tro på én Gud sa han.
Han var så innom det å avlegge
besøk på avdøde brødres graver i
Mysen allehelgensaften som han
og flere medbrødre begynte med
i det små med kaffe etterpå i lo-
gen.
Til tross for at så mange venner
er borte er det godt å se at det
vokser og kommer en ny genera-
sjon som overtar i logen.
Han avsluttet med å invitere til
skål for logen.

Fungerende Eks OM Hans Kris-
tian Foss takket for maten denne
kvelden.

Ordensvita
Aksel Tallaksrud, født 18.oktober 1927
Hans Ordensvita er følgende.
Innvielse i Ordenen (Troskapsgraden) 02. nov. 1961
Den Høye Sannhets Grad 31. okt. 1963

Embeder i logen:
CMHA 1968-1969
CM 1972-1975
UM 1977-1979
Kap 1979-1981
OM 1981-1983
Fung. Eks OM 1983-1985

Opptagelse til Leiren 07. jan. 1969
Den Kongelige Purpur Grad 07. mars 1972

Embeder i Leiren (Nr. 7 Østfold):
1. Teltvakt 1983-1985
2. Høvedsmann 1985-1989
Hovedpatriark 1989-1991

Embeder i Storlogen:
DDSS 1994-1998

Tildelt Storlogegraden 1984
Tildelt Rebekkagraden 1984

Tildelt 25 års veteranjuvel den 27. november 1986
Tildelt 40 års veteranjuvel den 15. november 2001
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Erik Tallaksrud takket brødrene for
at de møtte i Logen og synes det er
godt å se at det gror.

HJ E L P  DE  TR ENGENDE
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Det er en grå novemberdag, jeg
har avtalt møte med Erik hjemme
i Kirkås, og ringer på. Inne er det
en varm og vennlig atmosfære,
som alltid, og et bord med kaffe
og kaker står dekket. Kari og Erik
har nettopp kommet tilbake fra
Spania, og jeg har grepet anled-
ningen til å få et intervju med
ham for Nore-Nytt dagen før han
skal bli tildelt 50 års Veteranjuvel
av Stor Sire.

– Erik, du er jo svært godt kjent
for våre eldre brødre, men for de
yngre er du kanskje mer ukjent,
siden du tilbringer så stor del av
året i Spania. Kanskje du først
kunne fortelle litt om deg selv, og
så gå over til å si noe om ditt Odd
Fellow-liv?

– Jeg er født i 1927 og er ekte
Oslo-gutt. Familien bodde på Tei-
sen. Etter realartium studerte jeg
realfag på Blindern og ble cand.
real. Hovedfaget mitt var geogra-
fi med vekt på kvartærgeologi,
og de andre fagene var matema-
tikk og fysikk.

– Stopp litt, går du ikke litt fort
fram nå? Jeg mener å ha hørt om
en ung gutt som var med i
Mil.org. under krigen … 

– Jo, men det er ikke noe å nevne.
Men jeg fikk Deltagermedaljen!

Jeg sa det ikke, men tenkte at gut-
tens handlinger også forteller noe
om den mannen han skal bli. Det
var selvsagt ikke ufarlig å gå inn i
illegalt arbeid. Tenåringen Erik
må ha tatt bevisste verdivalg
allerede i ungdommen. Noe er
riktig og noe er galt. Noe er verdt
å slåss for, selv om det innebærer
personlig fare.

– Men du kan vel fortelle hvor-
dan du kom med i dette arbei-
det?

– Utgangspunktet var speideren.
Jeg startet som 11-åring i 3. Bryn
Speidertropp. Tyskerne forbød

speiding under krigen, men
troppssjefen vår mente at vi i
førerpatruljen kunne brukes i
hjemmefronten/Mil.org.  som sa-
nitetstropp eller signaltropp. Jeg
var med i gruppe 13132 i Mil.org.
fra 1943 og til krigens slutt i 1945.
Så var det tilbake til Speider’n
igjen – som troppsleder for 3.
Bryn speidergruppe, hvor Kari
også var ulveleder.

– Vi er altså  tilbake til etterkrigs-
tiden. Du studerte og ble lektor i
realfag. Hva skjedde så?

– Jeg giftet meg med Kari i 1954
og fikk min første ansettelse i
Namsos. Jeg likte meg godt, og vi
ble der i seks år. Der fikk jeg også
anledning til å praktisere to av
mine hovedinteresser på fritiden.
Jeg var glad i musikk, og fiolinen
var mitt instrument. Den andre
hobbyen var å spille bridge. Vi
spilte i turneringer, og resultatene
ble bra.

– Kan du fortelle litt om disse
hobbyene?

– Jeg begynte tidlig å spille, og
gikk i lære hos Øivind Fjeldstad
fra 8-9-årsalderen. Senere ble jeg
elev av Åge Wallin. Men selv om
jeg altså fikk undervisning og in-
spirasjon av to av datidens store
fiolinister, ble jeg vel aldri mer
enn en middels bra felespiller. Jeg
har likevel fått mye glede av fioli-
nen. Jeg har spilt i Ilakirkens or-
kester, i Namdalen Symfonior-
kester og Namsos Salongorkester.
Det var blant annet en stor opple-
velse å få spille under innvielsen
av Namsos Kirke. Fra mine tidli-
ge ungdomsår husker jeg at mor
og jeg var gratisunderholdning
ved juletrefester og foreningsfes-
ter.
Den andre hobbyen, bridge, vet
jeg ikke riktig når jeg begynte
med. Det har vært spilt familie-
bridge hjemme så langt tilbake
jeg kan huske. I ungdomsårene
ble det mer alvorlig spill, med
turneringer o.l. I Namsos fant vi

fram til bridgeklubben ganske
fort. Her ble jeg Namsosmester
og fikk representere Namsos i
Norgesmesterskapet spilt i Oslo.
Men det var først da vi kom til
Askim at vi gjorde det bra i NM.
Da representerte jeg Indre Øst-
fold, og av 64 finalepar fra hele
landet ble min makker og jeg nr.
14. Det var min beste bridgepre-
stasjon. Bridge spilles det fortsatt,
i klubb og privat flere ganger i
uka – i Spania. 

– Du nevnte Askim. Hvordan
hadde det seg at du flyttet til Øst-
fold?

– Jeg søkte en 3-4 steder. Den
gangen var det ikke fylkene som
ansatte, men undervisningsde-
partementet. Det var flere forhold
som lokket i Østfold. En av de
beste kameratene mine fra stu-
dietiden var i Askim, og i Mysen
hadde Kari familie, en onkel og
tante og to jevnaldrende kusiner.

– Du valgte altså  Askim i første
omgang?

– Ja, jeg ble ansatt på gymnaset
der i 1960, og ble værende i fire
år. 

– Du må ha hatt eventyrlyst i blo-
det, for deretter valgte du å dra
til et område av Afrika som ikke
akkurat var preget av ro og or-
den. Hvordan hadde det seg?

– Jeg så rett og slett en spennende
annonse som inspektøren i As-
kim viste meg. Jeg søkte og ble
ansatt som professor på Naval
College, altså marinens krigssko-
le, i Etiopia. I dag er området et
eget land, Eritrea. Krigsskolen lå i
havnebyen Massawa, ikke langt
fra provinshovedstaden Asmara.
Jeg underviste i matematikk, fy-
sikk og meteorologi. Jeg var der
fra 1964 til 1966. Det ble to kjem-
pefine år.  

Erik forteller livfullt om tiden i
Etiopia, en verdifull tid han ikke

Intervju med Erik Tallaksrud – 50 års Veteran

OPPDRA  DE  FORE LDRE LØS E
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hj e l p  d ine  medmennesker  der  du  kan

ville ha vært foruten. Det ble et
møte med en ny kultur og mange
fine mennesker. Det var begyn-
nende borgerkrigstilstand i lan-
det, og de hørte om uroligheter.
Blant annet ble politistasjoner an-
grepet, og det var flere tilfeller av
landeveisrøveri. De ble advart
mot å stoppe hvis noen prøvde å
stanse dem på veien. Selv slapp
de heldig fra det, som da de en
gang kjørte hjem fra Asmara og
ante fred og ingen fare. Senere
fikk de høre at en bil like bak
dem var blitt angrepet. En gang
kunne det ha blitt den helt store
katastrofen. Det var noen store
bensintanker på marinebasen, og
Kari og Erik bodde like ved disse.
I en sabotasjeaksjon ble det gjort
forsøkt på å sprenge tankene,
men forsøket mislyktes, heldig-
vis. 

Erik minnes denne tiden med
glede. Det skyldes nok også det
faktum at de nå ble en familie på
tre. De fikk sønnen Ole Jørgen, og
større rikdom kan ingen oppleve
her i livet, enn den gleden som
følger med det å bli foreldre.

– Men alt har sin tid, Erik. Du
kom jo tilbake til Norge da
kontraktstiden var omme, og da
valgte du Mysen og Indre Øst-
fold videregående skole (nå My-
sen videregående skole), hvor vi
ble kolleger. På Mysen slo du deg
til, bygde hus i vakre Kirkås og
kom nærmere din kjære loge, 62
Håkon Håkonsson. Nå har jeg
lyst til å høre mer om logelivet
ditt.

– Ja, som jeg sa, hadde Kari slekt
på Mysen. Erland Andersen var
hennes onkel, og kusine Guro var
gift med Alf Lie. Erland var lo-
gens første OM, og Alf var Char-
termedlem. Når jeg besøkte dem,
så jeg jo både Erland og Alf i lo-
geantrekk, og ble nysgjerrig og
spurte hva dette var for noe. Noe
fyllestgjørende svar fikk jeg ikke,
for det var langt mindre åpenhet
om logen den gang. Men interes-
sen var tent, og jeg ble spurt av
Alf og Guro om jeg ville bli med-
lem. Det ville jeg, og har aldri

angret. Logen ble halve livet mitt.
Logen har gitt meg mange gode
venner, ja, omgangskretsen min
ble mye styrt av den. I Etiopia
savnet jeg to ting: familien og lo-
gen.

Jeg ble tatt opp høsten 1961,
mens jeg bodde i Askim. Det var
meningen at Erland Andersen
skulle være fadder, men han ble
plutselig syk og døde, og Alf Lie
overtok fadderrollen. Det ble
opptakten til et rikt logeliv. Da
jeg ble tatt opp, fant logemøtene
sted i Festiviteten, så jeg var med
på å bære utstyr og rydde på
plass igjen, slik mange eldre vete-
raner har fortalt om tidligere.
Men det var ikke så mange mø-
tene jeg fikk vært på i begyn-
nelsen, for det var ikke den gang
slik som nå, at alle møter åpner i
0.  Mange møter var rett og slett
stengt for meg. Men det bedret
seg jo etter hvert som gradspasse-
ringene kom.

Jeg lært meg til å si ja når jeg ble
spurt om å påta meg oppgaver.
Det førte til at jeg fikk bekle
mange interessante embeter. Jeg
har hatt mye med seremoniene å
gjøre, spesielt satte jeg pris på rol-
len som seremonimester, noe jeg
var i to perioder. Jeg tror jeg kan
si at det var den mest givende ti-
den jeg hadde i logen. 

Logearbeidet tok mye tid etter
hvert, spesielt da jeg fungerte
som DDSS i perioden 1994-98.
Kari sa en gang at hun nesten ble
sjalu på logen. Det var en slitsom,
men givende tid. Som DDSS for-
søkte jeg å instruere og rettlede.
Jeg la vekt på det å lese en tekst
godt. Jeg påpekte det når tegn ble
gitt feil osv. Jeg måtte jo ta det
opp. Jeg ble kanskje litt uglesett
av den grunn av og til. Jeg forstår
jo at det er mye triveligere å få
ros. Men jeg fikk også tilbakemel-
dinger om at man hadde satt pris
på belæringene mine, og det tar
jeg som et tegn på at også korrek-
sjoner kan oppfattes som nyttige
og nødvendige. Vi er nemlig av-
hengig av å holde på en viss stil,
både i klesdrakt og væremåte.

Husk at vi er en Orden, ikke en
alminnelig forening. Det skal
være høytid over logemøtene!

Det var en lang periode jeg ikke
var så mye i Leiren, for jeg var så
engasjert i Loge 62 men jeg fikk
etter hvert mine oppgaver der
også, og som i Logen satte jeg
mest pris på det rituelle arbeidet.
Til slutt ble jeg Leirens HP.

– Savner du ikke logemøtene når
du oppholder deg halve året i
Spania?

– Jo, men jeg har vært med på å
starte en Odd Fellow-forening i
Costa Blanca sammen med Alf og
Guro og andre venner. Det er mø-
ter en gang i måneden. Etter at
jeg flyttet til nabobyen, har jeg
ikke vært så aktiv i OF-forening-
en. Men vi startet en Odd Fellow
loge der jeg kom, en loge under
dansk jurisdiksjon. Stor Sire fra
de fire nordiske land var til stede
ved institueringen. Jeg var stolt
av å være norsk da, for vår egen
Stor Sire imponerte alle.

– Hvis du skal summere opp hva
Logen og Ordenen har betydd for
deg, hva vil du legge vekt på da?

– Da vil jeg nevne to stikkord:
Vennskap og høytid. Jeg setter
umåtelig stor pris på de vennene
jeg har fått gjennom Logen. Dess-
uten gir logemøtene meg en fø-
lelse av høytid, en høytid sam-
funnet ellers er i ferd med å tape.
Og Ordenens etikk har på mange
måter fungert som en rettesnor
for meg.

Vi har kommet til veis ende med
intervjuet. Jeg haster videre til to
nye møter, mens Erik kan kon-
sentrere seg om den store begi-
venheten som venter dagen etter.
Personlig fylles jeg av takknem-
lighet. Erik er min fadder, venn
og læremester. Uten ham, intet
logeliv for meg. Gratulerer med
en ytterst velfortjent veteranjuvel,
og takk for den enorme innsats
du har lagt ned for Logen og Or-
denen! 

Vidar Kjærheim
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gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

Logemøte 10. november 2011.
Det var høytidelig stemning i
festsalen før logemøtet denne
senhøstes torsdagskvelden i no-
vember. Brødrene var kledd i gal-
la, og bror DSS Rolf Berg Nilsen,
Bror Eks DDSS Leif-Egill Karlsen
og Fung. Stor Marsjall Andrew
Westby gjestet vår loge for å fore-
stå tildelingen av veteranjuve-
lene.
Seremonien i losjesalen der brø-
drene Kjell Gunvald Holum fikk
sin 40-års Veteranjuvel, og Svein
Arne Hellerud fikk sin 25-års Ve-
teranjuvel var gripende og meget
stemningsfull. De to brødrene ble
behørig gratulert av alle brødrene
ved utgangen fra logesalen.
Så kalte bror UM Per Olav Eek
Veteraner, gjester og brødre til
bords for å spise middag bestå-
ende av kyllinggryte med ris og
salat. Før maten sang vi ”Til Loge
Håkon Håkonsson”.
Da maten var vel fortært tok UM
ordet, og det ble sunget ”Til Vete-
ranen” før han gav ordet til Br.
DSS Rolf Berg Nilsen som gratu-
lerte begge veteraner og innledet
med henvendt til vår OM: ”– At
det må være fint å ha slike brødre
i logens midte”. Disse har Odd
Fellow Ordenen som sitt overord-
nede mål; om det er NoreNytt
som skal ut, eller om det er å del-
ta på seniorgruppas møter.
Han overbragte også de beste hil-
sener og takk fra Ordenen og
Storlosjen ved Stor Sire Morten
Buan for det engasjement vetera-
nene har vist gjennom alle disse
årene. Sammen med overrek-
kelsen av blomster ytret formid-
let Br. DSS Også ønske om at ve-
teranene ville være aktive i
mange år fremover. Talen ble av-
sluttet med en skål for veterane-
ne.
Vår Br. OM Kåre M. Bye gratuler-
te veteranene så mye og overrak-
te «den forenklede juvel» til bruk
på Logeantrekket og blomster på
vegne av vår loges kollegie og
brødre. Br. OM overbragte også
hilsner fra to ferierende brødre;
Br. Skattmester Per Ola Halvor-

sen og Br. Erling Hagen. Han
fremhevet også den flotte sere-
monien i logesalen og ønsket lyk-
ke til med dagen. Han avsluttet
med å gi sin støtte til det som
allerede var sagt og utbragte en
skål for veteranene.
” – Hjertelig til lykke med dagen
begge to!” innledet Br. Frank
Lind med i sin tale. Han fortsatte
med å hevde at deres nå avdøde
fadderne ville følt glede og stolt-
het her i dag. Han takket  br. Kjell
Holum for det arbeide han hadde
utført for logen i forbindelse med
vedlikehold av logehuset til tross
for et lengre fravær. 
Br. Frank Lind henvendte seg så
til Br. Svein Arne Hellerud og ut-
trykte sin store takk for det arbei-
det han i en årrekke har utført, og
fortsatt utfører for å utgi Nore-
Nytt. ” – Det hadde ikke vært noe
NoreNytt hvis det ikke hadde
vært for ditt og din kone Åse Ka-
rins engasjement.”
Han fremhevet også sterkt den
innsatsen Br. Svein Arne Helle-
rud har gjort i logens nemder og
kommiteer.
Br. Evald Forvik fikk så ordet, og
gratulerte begge veteraner. Så
henvendte han seg til Br. Kjell
Holum og sa at det ikke var
mange som visste hvilken betyd-
ning Br. Kjell Holum har hatt for

logen. Han har aldri sagt nei når
han ble spurt om noe, og han har
aldri krevd noe.
Til Svein Hellerud la Br. Evald
Forvik vekt på den evnen vetera-
nen har til å gjøre nykommere
trygge i vår loge. 

I sin takketale sa Br. Kjell Holum
blant annet at han hadde vært i
tvil om han skulle motta 40-års
veteranjuvel fordi han i en lang
periode hadde vært borte fra lo-
gen. Videre reflekterte han over
at seremonien i logesalen hadde
gjort et sterkt inntrykk. Han la
også vekt på betydningen av Br.
Frank Linds invitasjon om å kom-
me tilbake til losjen etter fravæ-
ret. Losjen har betydd mye for
meg, og ”-Jeg håper på mange
nye år sammen med dere i lo-
sjen”. Avslutningsvis takket Br.
Kjell Holum brødre og kollegiet
og sa at han hadde forsøkt å leve
etter logens motto: ” Å gjøre mot
andre, det du vil andre skal gjøre
mot deg”. 

Da Br. Svein Arne Hellerud fikk
ordet takket han for en stilfull se-
remoni i logesalen. ”Det er ikke
noen spøk å stå der inne sjøl” sa
han. Det er noe helt annet enn å
se på andre.
Videre følte han at det var ”to

Kell Holum og Svein Arne Hellerud foran, bak står storembedsmennene som
foresto tildelingene, f. v. Andrew Westby, Rolf Berg Nilsen og vår egen OM
Kåre Mons Bye.

Dobbelt veterantildeling i Loge Håkon Håkonsson
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tidsregninger: – før og etter lo-
gen”. Han reflekterte så over at
hans fadder, nå avdøde Br. Sjur
Sandvik, nok hadde sett at han
trengte litt egenutvikling, og tak-
ket fadderen varmt for at han
hadde anbefalt logen til ham.
Alle utfordringer jeg har fått
innen ordenen har tvunget frem
nye tanker.
”– Jeg takker for det gode bror-
skap”, sa han videre, og under-
streket hvor viktig arbeidet brø-
drene mellom er for logen.
Med referanse til Odd Fellow lo-
gens grunnlegger Thomas Wil-
dey som av yrke var smed, over-
rakte han en smedfigur i porselen
til vår loge i takknemlighet, og
som en påminnelse om at ”arbei-
det adler mannen.” Han avsluttet
med å oppfordre til å utbringe en
skål for logen.
Br. OM takket så for gaven og vi
gikk så videre med takk for ma-
ten tale ved Br. Torfinn Jørgenrud
som minnet om hvor viktig et
godt brodermåtid er i logesam-
menheng.

Kjell Holum, 40 års
Veteran
Jeg har alltid synes at torsdagene
var og er en dårlig dag for faste
møter, spesielt for folk i forret-
ningsbransjen som nesten alle
uten unntak har langåpent denne
dag. Således var det også med
bror Kjell Holum som for en tid

tilbake kunne motta juvelen for
40 års medlemskap i Loge nr. 62
Håkon Håkonsson. Det er nemlig
slik at for å bli tildelt juvelen for
25, 40 eller 50 års medlemskap
kreves intet annet enn å ha vært
godstående i alle år, d.v.s. å ha
betalt sin medlemskontingent
punktlig. Sånn sett behøver man
ikke å delta på et eneste møte et-
ter innvielsen.
Dog, slik var det altså ikke med
Kjell.
Kjell Gunvald Holum ble innviet
i vår loge den 4. november 1971
og var således i sitt 42 år, jeg vil
tro en gjennomsnittsalder å starte
sitt Logeliv på. Hans fadder var
nå for lengst avdøde bror Odd-
mund Grefslie.
Jeg mener å huske at Kjell i sin
tale under brodermåltidet kom til
å gi uttrykk for at han ville få
problemer med å møte så ofte
han gjerne ville p.g.a. sin arbeids-
situasjon.
Og slik ble det da også med Kjell.
Han ble faktisk helt borte fra mø-
tene.
Men på nyåret i 1996 var  Ida og
jeg sammen med Maja og Leif
Andresen invitert til Randi og
Kjell til et juleselskap som ble
meget hyggelig og som utviklet
seg til å bli et særdeles viktig
møte sett med logeøyne. Kjell,
Leif og jeg hadde trukket oss noe
tilbake og hvor Kjell legger frem
et brev som sier at han vil melde
seg ut av Ordenen. Han bedyrer
å ha kommet slik på avstand fra
loge-arbeid, at han ikke kjenner
noen, at han har glemt alle dulgte
ord og tegn, at det faktisk blir
som å begynne på nytt igjen.
Det siste kunne for så vidt Leif og
jeg være enig i, men der finnes en
gjenvei og den heter Seniorklub-
ben. Der kreves intet passord el.l.,
intet annet antrekk enn det du fø-
ler deg vel i. Det eneste som kre-
ves er Godt humør. Der treffer du
de gamle logebrødre som du
kjenner fra tidligere og din gjen-
inntreden i logen vil bli ganske
problemløs.
Kjell trodde på oss og han kom
tilbake til Logen og har siden
vært en av våre ivrigste deltagere
så vel i Loge som i Leir. Og han

har bevist at Seniorklubben er
noe langt mer enn en kose- og
”juge”klubb, men har sin store
sosiale betydning. Eller som salig
bror Rolf Bryntesen sa: – Nei, vi
juger aldri, vi bare glatter over!
Kjære bror Kjell. Gratulerer med
40 års Veteranjuvel. Du er jo fort-
satt en ung mann, kun 82 år, og vi
forventer å ha mange gode år
sammen med deg i vår kjære
Loge nr. 62 Håkon Håkonsson.

Frank Lind.

Ordensvita Br. Kjell Gunvald
Holum, født 28. februar 1930
Innvielse i Ordenen (Troskaps-
graden) 04. nov. 1971
Den Høye Sannhets Grad 06.
sept. 1973
Embeder i logen:
Insp. ass. 2009–2011
40 års veteranjuvel tildelt den 10.
november 2011

Opptagelse til Leiren (Patriark-
graden) 03. febr 1998
Opphøyelse til Den Kongelige
Purpur Grad 07. mars 2000

Svein Arne Hellerud,
25 års Veteran
Br. Svein Hellerud er 1950-modell
og ekte Askim-gutt. Her er han
født, her vokste han opp og her
har han bodd hele livet med unn-
tak fra den tiden han utdannet
seg.

Navnet Hellerud kommer på
fars-siden fra plassen Hellerud
under Heller. Svein har aldri
bodd her, bestemoren solgte plas-
sen i 1923 og flyttet til Askim.
Foreldrene leide hos et eldre ekte-
par på Henstad fram til ca. 1970.
Svein bor fortsatt i forlengelsen
av Henstad Allé, Korsegårdveien,
men nå i eget hus.

Av utdannelse valgte han grafisk
linje på Fredrikstad yrkesskole.
Etter skolen var han så heldig å
få lærlingplass hos Sandvigs
Trykkeri i Askim. Etter læretiden
fikk han også fast jobb her. Da
han senere ble innviet i Logen var

Kell Holum og Svein Arne Hellerud
etter brodermåltidet.



Mandag 13. februar 2012 skulle
søster Ingrid Bakkene tildeles 40
års Veteranjuvel.
På grunn av sviktende helse var
det vanskelig å møte i logesalen,
men det finnes alltid en løsning
når viljen er tilstede.
I god Odd Fellow ånd, ble vi ons-
dag 25. januar invitert hjem til
søster Vigdis Bye. Hun har leilig-
het i samme hus som søster 
Ingrid. Det ble en utmerket løs-
ning.
Vi var 6 Cecilia-søstre samlet
rundt kaffebordet som var pyntet
med 3 nelliker. Kaffematen var
deilige rundstykker og bløtkake.
Det ble en høytidstund. Søster In-
grid fikk tildelt sin vel fortjente
40 års juvel.
Hun fikk også på tradisjonellt vis
blomsterhilsen fra logen, og hil-
sener fra logesøstre.
Som seg hør og bør, leste OM
hennes Logevita.

Innviet 24. januar 1972
Sekretær 1977-1979
Indre Vakt 1979-1981
Kasserer  1983-1985
25 års Veteran 30. januar 1997

Hun har også mottatt alle gra-
dene i Leir nr. 2 Borg, men meld-
te seg senere ut av leiren på
grunn av lang kjørevei.
Søster Ingrid har vært ivrig opp-

tatt av logearbeidet. Hun har
vært med i utallige nevner og
spill.
Avdøde Eks OM Inger Lise Tør-
holen var hennes fadder. En an-
nen god venninne var avdøde
Eks OM Esther Børresen.
Søster Ingrid forteller at logen
har betydd mye for henne i alle
disse 40 årene.
Høytiden i logesalen og samvæ-
ret med alle søstrene har vært
viktig for henne.
Hun håper enda å kunne delta på

søstertreff, og kanskje vi ser hen-
ne i logesalen ved Loge Cecilias
50 års jubileum i nov. i år.
KJÆRE SØSTER INGRID, GRA-
TULERER MED 40 ÅRS VETE-
RANJUVEL.

Jeg vil samtidig benytte anled-
ningen til å takke søster Vigdis
Bye for hennes gjestfrihet.
Vi hadde alle slik en fin og høyti-
delig formiddag sammen med
Søster Ingrid Bakkene.

Ellen Haarr Nuttall

12

Søster Ingrid Bakkene er tildelt 40 års Veteranjuvel

Jubilanten med juvel og blomster sammen med OM Ellen Haarr Nuttall.

VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET

det med Sjur Sandvig som fad-
der. Dette var en fin arbeidsplass
hvor han kom arbeidet i 29 år, til
det ble nedlagt i 2002. Han ble
ansatt i Østfold Trykkeri hvor
han fortsatt arbeider.

I 37 år har han bodd sammen
med Åse Karin. Hun hadde sønn
og datter fra før. De har nå eta-
blert sine familier, og nå bor de
tre familier i hvert sitt hus etter
hverandre i Korsegårdveien.
Med nærheten til Glomma, var
fisking tidligere en stor hobby.
Nå begrenser fiskingen seg til be-
søkene i Kristiansund, som er
Åse Karins hjemsted. Blir det tid

til litt fritid, tilbringes den gjerne
på campingvogna ved Årjäng.

Logen har mer og mer blitt
Sveins hovedhobby. Her har han
vært innom det meste, bl.a. CM,
men har ikke hatt noe ønske om
en videre karriere i logen. Han
var også med og startet Leir nr.
23 Smaalenene. Som grafiker har
han vært glad for å kunne bistå
ved produksjonen av Nore-Nytt.

J.I.

Ordensvita Br. Svein Arne Helle-
rud, født 31. mars 1950
Innvielse i Ordenen (Troskaps-
graden) 16. okt. 1986

Den Høye Sannhets Grad 05. mai
1988
Embeder i logen:
CM V.ass. 1989-1993
CM 1993-1995
Kap 1997-1999
25 års Veteranjuvel tildelt den 10.
november 2011

Opptagelse til Leiren (Patriark-
graden) 05. mars 1996
Opphøyelse til Den Kongelige
Purpurgrad 01. sept. 1998
Embeder i Leiren:
Chartermedlem i Leir nr. 23
Smaalenene
Skm 2002–2003
2. HM 2003–2005
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Mandag 28. nov. 2011 foretok vår
Eks Rådspresident Guro Lie hele
tre veteranjuveltildelinger.
De som mottok disse var: Randi
Lund Jacobsen, Mary Presthus og
Reidun Lie Larsen.

Følgende embedsmenn bekledde
stolene: DSS Unni Beate Bergs-
land, Eks OM Lena Utsigt Karl-
sen og str. Turid Stokstad. Fung.
Rådsmarsjall Liv Berit Johansen
ledet Veteranene sikkert gjennom
logesalen.

Deretter kom vi ut til vakker ad-
ventpyntet festsal.
UM May Sørby ønsket velkom-
men til gjester og egne søstre. Vi
fikk servert: laks, salat og dillstu-
ede poteter.
Vi startet med å synge: La oss
leve for hverandre.
OM Ellen Haarr Nuttall holdt så
tale til Veteranene og trakk fram
året 1986. Da ble Europas første
bomring åpnet i Bergen og en li-
ter bensin kostet kr. 5,21. Men i
vår loge har det ikke vært de sto-
re forandringene. Våre ritualer er
fortsatt de samme!
Veteranene fikk så overrakt hver
sin bukett med de rosa nellikene.

Eks Rådspresident Guro Lie fikk
også blomster som takk for nyde-
lig sermoni og så en rose til hver
av embedsmennene på stolene.
Til sin datter Reidun sa Guro at
hun hadde vokst opp i en Odd
Fellow familie. Hun takket henne
for at hun også ville delta i dette
arbeidet som Rebekkasøster. Så
avsluttet hun med diktet: Å væra
i livet av Haldis Moren Vesaas.
DDS Unni Beate Bergsland, som
representerte Ordenen, takket for
å få ha vært med på denne høy-
tidligheten og hadde med blom-
sterhilsen i adventsfargene til ju-
bilantene.
Eks OM Reidun Lie Larsen takket
på vegne av seg selv og i fra str.
Randi Lund Jacobsen og str.
Mary Presthus for opplevelsen
inne i logesalen. Hun trakk fram

følelsen i « det stille rommet»
hvor hun og Mary satt før de ble
tatt opp i logen for 25 år siden.
Samme året senere på høsten
kom også Randi med.
Reidun satte stor pris på sykesøs-
tervennene som hadde tatt veien
fra Fredrikstad og Halden. Hun
hadde også med en gave til Sosi-
alnemnda.

Eks OM Kari Tallaksrud talte til
Veteranene. Først til Reidun som
hun hadde kjent siden hun var en
liten lyttende småjente som had-
de lyst til å bli med til  Etiopia.
Til Randi fra Trøgstad som hun
kjente som en engasjert dame
med meningers mot. Randi lurte
en gang på om logen var det rette
for henne. Kari spurte da om hun
var villig til å gi logen en sjanse
på et år til. Det har nå blitt til 25!
Mary var hennes fadderbarn som
etter å ha blitt tildelt 3. trinn sa
litt tenkende: «Jeg kom for sent
med, så nå har jeg ikke råd til å
være borte fra noen møter». Kari
hadde også med lykkeønskning-
er fra logebror Erik som berøm-
met henne for hennes medmen-
neskelighet, humor og varme.
Til slutt takket str. Mary Presthus
for den vakre sermonien og for

Loge nr. 31 Cecilia som hadde
gitt henne så mye. Å få Veteranju-
velen hadde hun ikke trodd hun
skulle få oppleve.
Før vi forlot bordet holdt str.
Ruth B. Eide en morsom takk for
maten tale hvor hun berømmet
det deilige måltidet.
Så var det kaffe og bløtkake, for-
øvrig spandert av Veteranene, i
salongen hvor vi lot oss under-
holde med sanger fra 60-tallet.
Sangerinne Bjørg Skjenneberg og
Organist Solveig Gudelsby ledet
an og vi sang med så godt vi
kunne.
Nok en flott og minnerik loge-
kveld var over.

Gunn Sandvig

25-års Veteran
Reidun Lie Larsen
28. november 2011 mottok Rei-
dun Lie Larsen 25 års Veteranju-
vel.  Dagen var både spesiell og
rørende forteller Reidun. Ritualet
føltes veldig personlig.  Musik-
ken og søstrenes tilstedeværelse
føltes veldig sterkt. 
Tildelingen ble foretatt av mam-
ma og Eks Rådspresident Guro
Lie. Fører denne dagen var Søster

25 års Veteranjuveler til tre av våre søstre

Blide Veteraner, f. v. Mary Presthus, Randi Lund Jacobsen og Reidun Lie
Larsen.



Anne Floeng, søster i dobbelt for-
stand. DSS Unni Beate Bergsland
inntok Eks OM stolen. Det er en
sjeldenhet at mor tildeler 25-års
Veteranjuvel til sin egen datter.
Kanskje har vi skrevet Norgeshis-
torie. For oss i salen var det en
spesiell opplevelse å være til ste-
de ved en slik anledning.  
Som datter av sin mor var Rei-
dun ikke ukjent med Rebekka-
logen, og 13. oktober1986 ble hun
selv en av søstrene. 25 år er gått.
Mamma hadde et ønske om at jeg
skulle begynne i logen, men val-
get ble mitt, sier Reidun. Reidun
forteller at moren har hatt et
langt og imponerende liv i søster-
skapet. Som både mamma og
søster har hun vært en viktig per-
son for meg i mine valg i eget lo-
geliv. Som moren var også Rei-
duns far en ivrig logemann. For-
eldrene formidlet noe som ga en
annen dimensjon, noe vakkert.
Valg basert på et sted for stillhet,
refleksjon og gudstro som ga reli-
giøst og åndelig påfyll i en ellers
travel hverdag. Styrken ved loge-
livet ble tydelig for familien i fa-
rens sykdomsperiode og ved av-
slutning av livet. Vi følte en sterk
nærhet til logens søstre og brødre
i denne tiden, sier hun. 
Reidun er ydmyk og takknemlig
for alt hva logen har gitt henne.
Hun har spilt mange roller og fyl-
te mange embeter, alltid med stor

iver og verdighet. Den største in-
spirasjonen er ritualene, bibelen,
musikken og sangene, sier hun.
Reidun vokste opp på Mysen
med foreldre, besteforeldre og 3
søsken. Hun ble seinere gift med
Erik og har i dag to barn og tre
barnebarn. Som ung og nysgjer-
rig reiste Reidun som utveks-
lingsstudent til California i gym-
nastiden. Her opplevde hun en
gjestfrihet og inspirasjon som
hun seinere har ønsket å vise an-
dre unge studenter som kommer
til Norge. Veien videre gikk til
Fredrikstad og utdanning som
sykepleier. Jobb og spesialutdan-
ning som operasjonssykepleier
ved Ullevål sykehus ble også en
del av karrieren. Videreutdan-
ning fra Diakonhjemmets Høg-
skolesenter innen sykepleiefaglig
veiledning, samt organisasjon og
ledelse, er også en del av Reiduns
CV. 
Familielivet har alltid vært viktig
for Reidun. Hun minnes de ti
årene når barna var aktive seilere
med trening to dager i uka, og
bosted var Mysen. Mye reising i
inn og utland ble en del av hver-
dagen. Dette var en spesiell tid
sier hun. Det å få lov til å være
sammen med barna sine i tenå-
ringsperioden slik vi fikk, var en
fantastisk opplevelse. 
Deltaker i rollespill var Reiduns
første oppgave i logen. Elsa Han-

sen hjalp henne med oppgaven
og tok henne med til logesalen
for å øve. Spillet ble en god opp-
levelse og var en god start på det
som nå oppleves som et rikt loge-
liv. Andre Reidun ønsker å trekke
frem, er 25-års veteran Mary
Præsthus. Hun og Mary ble tatt
opp som søstre samme dag. I al-
der er vi forskjellige, men vi fikk
stor samhørighet fra første stund,
sier Reidun.
Reidun er en søster som viser
stor profesjonalitet i alle sine
oppgaver og fremtreden. Hun er
alltid godt forberedt til logemø-
tene, og alle vi som står rundt
Reidun nyter godt av hennes
hyggelige og blide vesen. Hennes
motto er ingen ting gjør seg selv,
noe som også gjenspeiler seg i
hva hun formidler til oss andre. 
Som ivrig og engasjert søster har
Reidun noen ønsker for vår loge.
Hun mener vi må opprettholde
den gode kvaliteten og gjennom-
føringen av møtene våre, også i
ritualer og spill. At alle aktører
kan sine ting. Da får søstrene gle-
de av møtene. At idealene våre
gjør seg gjeldende oss søstre i
mellom – og ute i samfunnet
(”alle må kunne tilgi hverandre
og fortsette med å holde av hver-
andre”). Toleranse er for meg
kjærlighet og en åpen hånd.
Reidun mener logen også har ut-
fordringer og sier den største nok
er at vi har mange praktiske opp-
gaver, som vi ikke må glemme.
Både Privatnemnden og Nore BA
har krevende oppgaver. Mitt øn-
ske er at vi i fellesskap finner
gode løsninger for dette. 
Vi gratulerer så mye med tilde-
ling. 

Toril Natrud

Innviet i vår loge 13.10.1986, 
fadder Guro Lie
Tildelt:
1. Grad                   09.03.87
2. Grad                   26.10.87
3. Grad                   26.09.88
25 års Veteranjuvel 28.11.2011
Embeder i vår loge:
CM’s høyre ass. 1991-1993
OM’s høyre ass. 1993-1995
Kapellan 1995-1997
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gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

Reidun Lie
Larsen tak-
ket på vegne
av jubilan-
tene. Her
står hun
ved siden av
sin mor, eks
Rådspresi-
dent Guro
Lie, som
også sto for
tildelingen
av Veteran-
juvelene.
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Ceremonimester 2001-2003
Ceremonimester 2003-2005
UM 2007-2009
OM 2009-2011
Eks OM  2011-2013

Besøk hos en 25 års
Veteran
1. november 2009 fylte søster
Mary Præsthus 90 år. Nore-Nytt
intervjuet henne i den anledning.
28. november 2011 ble hun tildelt
25 års Veteranjuvel, og Nore-Nytt
tok en prat med henne igjen.
Vi siterer først noe av det Eks OM
Unni Gangnæs skrev i nr. 2-2009:                                            
”Mary Præsthus ble opptatt i vår
loge den 13.10 1986. Hennes
mann, Åge Præsthus som selv
var bror i Loge nr. 62 Håkon Hå-
konsson, ønsket sterkt å få opple-
ve sin hustru som Rebekkasøster.
Mary, som var en engasjert og
opptatt dame på så mange hold,
vegret seg da hun syntes at det
allerede var for mange ting som
opptok hennes tid og tanker.
Mannen, Åge, døde i 1986 og
Mary forteller at det var under
hans bisettelse i Eidsberg kirke at
hun fikk opplevelsen av at han
gjentok ønsket. ”Der og da be-
stemte jeg meg for å søke om
opptagelse i Loge nr. 31 Cecilia.
En helt merkelig opplevelse der
og da,” forteller Mary ettertenk-
somt.
Det var Eks OM Kari Tallaksrud
som ble hennes fadder.
I sine første logeår som ”ferdig”
søster var fortsatt Mary Præsthus
en meget samfunnsengasjert
dame. Det kan kort nevnes ar-
beidsoppgaver i Eidsberg Pensjo-
nistforening, i Pensjonistforbun-
dets avd. Østfold, i Østfold fylkes
Eldreråd, i Eidsberg Eldreråd og i
Frivillighetssentralen i Eidsberg.
Det sier seg selv at hun ikke kun-
ne utøve ”tunge”oppgaver i lo-
gen samtidig. Str. Mary har vært
medlem i noen nemnder, vært
med i spill, og hun var Ytre Vakt i
perioden 1997-99.
Hun har to døtre som begge er
Rebekkasøstre i Loge nr. 31 Ceci-
lia, Tove Maria Præsthus og
Wenche Torhild Tangen.”……

Hva har Loge Cecilia betydd for deg,
søster Mary?
”Jeg har satt og setter fortsatt stor
pris på logen min. De første
årene, da jeg hadde det så travelt,
ble den et sted jeg fant fred og
fikk ro i sinnet. Jeg kunne slappe
av fra andre viktige ting. Var ofte
sliten når jeg kom, men fikk på
en måte alltid nye krefter. Jeg
syntes også at jeg hadde med
meg min Åge der inne.
De siste årene har jeg hatt trøbbel
med helsa, og alle dager er ikke
gode. Derfor er det ikke så enkelt
å komme på møtene lenger. Jeg
har nok ikke gjort så mye for lo-
gen min som jeg har gjort for fyl-
ket og for bygda her.”-
Nå blir Mary Præsthus avbrutt av
søster Sol Johansen. Vi er nemlig
to på kaffebesøk hos Veteranen
denne formiddagen.
”Du må virkelig ikke glemme
den perioden da vi sydde de nye
draktene våre. Der gjorde du en
stor innsats!”
”Ja, det er sant. Jeg var med Ester
Børresen og kjøpte inn alt stoffet,
og det var meg som klippet alle
draktene. Ester brukte symaski-
nen, og Martha Kind sydde alle
hattene. Ja, det var en travel og
morsom tid.
Ja, noe har jeg kanskje fått gitt til-
bake i løpet av disse 25 årene.
Jeg fikk nye venner gjennom lo-
gen. Og da vil jeg spesielt nevne
all den hygge og glede jeg hadde
av samværene med Organist
Margaretha Dryselius i Loge nr.

23 Cecilia i Nykøping. Vi trivdes
med og hos hverandre.”

Hvordan opplevde du 25 års Vete-
rantildelingen i november?
”Det ble en veldig fin kveld. Jeg
har tatt vare på talen jeg holdt, og
der får jeg sagt det slik jeg følte
det.”
Kjære Eks Rådspresident Guro Lie,
OM Ellen Haarr Nuttall og alle
mine søstre.
Tusen takk for den skjønne seremoni-
en og de vakre ordene som dere ga
meg fra stolene inne i logesalen i
kveld. At jeg skulle få oppleve å få
tildelt 25 års Veteranjuvel hadde jeg
nok aldri trodd i min alder. Da søster
Reidun og jeg satt nede i kjelleren i
gamle Nore før Innvielsen i 1986,var
det for meg noe stort og mektig. Nå
etter 25 år er tankene mine ofte der
nede.
Etter at vi ble ført opp i logesalen,
var det så mange ting som skjedde.
Men den tiden i stillhet har stått for
meg som et edelt minne!
Takk til deg søster Kari, som ble min
fadder og som ga meg tilliten til å
oppleve logens verdier.
I dag står jeg igjen med en stor takk
til Loge Cecilia som har gitt meg så
mye.

Nore-Nytt takker for hyggelige
timer hos søster Mary Præsthus
og ønsker Veteranen mange gode
dager i årene som kommer.

Rigmor Løes med god bistand 
fra Sol Johansen

Kari Tallaksrud talte til Veteranene, her sitter hennes fadderbarn Mary Prest-
hus til venstre for henne.



16

HJ E L P  DE  TR ENGENDE

På vårt møte
12. april 2012
ble det tatt opp
to nye brødre,
fadder for beg-
ge er Karl 
Øvrebø.
Den nye bror, 
Richard Aaron
Davis, er født i
1950 i Columbia, South Carolina,
oppvokst på gård sammen med 4
søsken. I de konservative sør-sta-
tene sto kirken sentralt, og var
viktig for familien. Begynte aller-
ede som 14-åring med å vaske
lastebiler i helgene, før han etter
et par år begynte som ekspeditør
i en drug-store. Etter to års studi-
er ved University of Columbia
var det tid for militærtjeneste, der
fikk han sin utdannelse innen
etteretning som arabisk tolk/
oversetter. Denne tjenesten brak-
te ham rundt til forskjellige ste-
der både i USA, og utenlands,

blant annet et år i Etiopia. Han
giftet seg i 1972 med en norsk
jente. Påbegynte nye studier, som
bragte ham frem til universitets-
grad i markedsføring og ledelse.
Fikk i 1976 Masters Grad i regn-
skap. Etter en periode som eien-
domsmegler og et par år som le-
der på en tekstilfabrikk, flyttet
han til Norge i 1977. Her var han
ansatt i IBM International, og tje-
nestegjorde i en fireårsperiode i
IBM i Paris. Er nå pensjonert, og
bor på Mysen sammen med sin
samboer Ambjørg. Er aktiv med
barn, barnebarn og hund, og di-
verse verv i borettslaget, pluss at
han er aktiv i Mysen Mannskor.

Den andre som ble tatt opp de-
nen kvelden er Lars Petter Sol-
berg. Han har vokst opp i Spyde-
berg, hvor han fortsatt bor sam-
men med samboer Aina Terese,
og et barn.
Lars Petter er nærmest vokst opp

i butikk, siden
hans far hadde
vært i daglig-
varebransjen
hele sitt liv.
Dette påvirket
også naturlig
nok Lars Petter.
Han er utdan-
net golftrener,
og spilte golf på toppnivå i ung-
dommen. De siste 15 årene har
han vært aksjemegler og investe-
ringsrådgiver, og har også hatt en
periode som butikksjef og dis-
triktssjef i Kiwi-kjeden. Sammen
med sin bror åpnet han i 2010
Bilxtra-butikken på Mysen, og vil
allerede i mai ekspandere til stør-
re lokaler med tilknyttet verk-
sted.

Vi ønsker dem begge velkommen
til Loge Håkon Håkonsson, og
håper de vil trives hos oss.

Nye brødre i Loge Håkon Håkonsson

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

Loge Håkon Håkonsson – Nemnden for 2011 – 2013 er:
Eks OM  Hans Kristian Foss Skiptvet 69 80 90 16
Bror  Magne Holsen Mysen 69 89 10 75
Bror  Helge Rindal Askim 69 88 00 01
Bror  Bjørn Opjordsmoen Spydeberg 69 83 76 44
Bror  Knut Ole Stordahl Askim 69 88 31 65

Logenes nemnder 
for Omsorg

(Tidligere nemnd for sykebesøk)

Søstre og brødre: Nemndene er avhengig av at dere melder fra
når dere vet om medlemmer som er syke eller vil sette pris på
et besøk eller en telefon fra logene.

REDAKSJONS-
KOMITE
I NORE-NYTT f.o.m. 
nr. 1-2012:
For nr. 32 CECILIA:
Toril Natrud
Tel.: 91318242
E-post: toril.natrud@gresvig.no
Gunn Sandvig
Tel.: 95819585
E-post: sarsandv@online.no
Tove Granli
Tel.: 69828998/ 90098884
E-post: tove.granli@gmail.com
For nr. 62 HÅKON HÅKONSSON:
Halvor Kure
Tel.: 69884967 / 93083524  
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Odd Burås
Det ble avholdt 9 møter, inkludert
møte hos Frank Lind på hans 80
års dag.

Vi begynte  2011 med  29 medlem-
mer og ved årets slutt var vil blitt
35, dette må vi si oss fornøyde
med.
Fremmøteprosenten må vi også si
oss fornøyd med, den var på
61,45 %, men dette er noe nedgang
fra 2010  da den var på 69,1%.
Av spesielle saker fra våre møter
kan nevnes:
• På januarmøte fikk vi 2 nye med-
lemmer og Bjørn Oppjordsmoen
holdt et foredrag om sin reise til
Brunei og Borneo.

• Den 3. februar var vi invitert til
Frank Linds 80 års dag, hvor vi ble
traktert etter alle kunstens regler.
•  På marsmøte fikk vi besøk av
Arne Dehli fra Marker som holdt
et foredrag om Engebrett Soot. Vi
fikk også 1 nytt medlem denne må-
neden.
• Vårt egen medlem Frank Johan-
sen holdt et lite foredrag på mai-
møte som handlet om bruk av
krydder over 5000 år.
• Da våre seniorer har planlagt en
tur til Krakow, holdt Bjørn Opp-
jordsmoen  et foredrag
om historien rundt denne byen.
Dette var på vårt augustmøte og et
nytt medlem fikk vi også
denne måneden.
• Septembermøte ble avlyst p.g.a.
sykdom
• Oktobermøte fikk vi en bilde-
fremføring fra turen til Krakow
som mange  var med på. Et hygge-
lig gjensyn for de som var med  på
turen. Et nytt medlem fikk vi også
denne gang.  
• På novembermøte hadde vi en

diskusjon om Nores drift og regn-
skapstall/ kjøkkentjeneste og mat-
servering. Et nytt medlem ble re-
gistrert også denne måneden.  På
desembermøte  var vi invitert til
Arne Henning Sørby, men da han
var blitt syk, hadde vi vårt møte på
Villa Nore med julemat – kaffe og
kaker.
Vi hadde også en diskusjon om at
det var for lange taler på ettermø-
tene. Alle var enige om at 5 til 6
minutter kunne være passe.
Undermester følger opp dette.

Ellers holdt seniorene som vanlig
det ryddig og pent rundt huset
vårt, fra mai til oktober.
En dugnad som har fungert veldig
bra.
Krakow var et populert reisemål
da seniorer m/damer var på tur i
september, det var en vellykket tur
og en stor takk til reiseleder Knut
Ivar Tveten.

Sekretær
Per Fladberg

O, ennu å synge om midtsommernetter,
og ennu å ånde i kryddersval luft,
ennu å vite, hva blomstene hetter
og nevne dem ved deres farve og duft.
Ennu å være en sjel som i drømme
dristig lar evige anelser strømme
utover eter og all fornuft .....

O, ennu å spørre: er sjelen og sansen
en gnist fra en ildgud, hvis flamme er hel?
Og derpå å svare: at Gud er substansen,
hvorav dette levende livet er en del!
Ennu å føle sig ett med det hele
og øine en guddom i alle dets dele
og spørre: har dyret og blomstene sjel?

O, ennu å tumle med skapermotivet
og senke sig ned i mysteriers dyp.
Ennu å grunde sig grå over livet
og leve det ut som et lykkelig kryp!
Ennu å sitte betraktende rolig
og gjette sig til hvordan kivet tok bolig
i mammut og mygg, mastodont og polyp!

O, ennu å se alle arter og former
av livet som skisser og utkast til oss!
Ennu å tro, at i sjelsdypet dormer
evner og allmakt som kraft i en foss.
Ennu å mene, vi ligner en skaper
mere enn nokså fornuftige aper, –
og det så vel dumhet som visdom til tross!

O, ennu å føle og leve og ånde
utenfor dagens om dumhetens kiv.
Ennu å høre og se allehånde
og være det evige infinitiv.
Ennu å synge om midtsommernetter,
til døden en stopper for sangene setter,
det takker jeg gudene for, med mitt liv .....

Herman Wildenvey

OPPDRA  DE  FORE LDRE LØS E

Seniorklubben i Håkon Håkonsson

O, ENNU Å VÆRE – – –
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hj e l p  d ine  medmennesker  der  du  kan

På vårt møte den 13. februar, 
etter at at logen var lukket, ble vi
informert om redning ved hjerte-
stans av Eks OM Reidun Lie 
Larsen.
Hun refererte ifra vår forrige Stor
Sire, Harald Thon som skrev i en
leder i «De tre kjedeledd» om at
alle logehus burde ha en hjerte-
starter. Videre sa hun «Vi vet
hvor viktig det er med tidlig start
av Hjerte-Lunge-Redning ved
hjertestans. Og vi må gjøre det vi
kan for å hjelpe i en slik situasjon.
Vi tok utfordringen, og sammen
med brødrene og Nore BA, gikk
vi til innkjøp av en hjertestarter
som henger på veggen i gardero-
ben i kjøkkeninngangen. Det lig-
ger også ekstrautstyr som saks,
barberhøvel og håndkle i en sort
veske på hattehyllen der ute.
Ved innkjøp måtte vi forplikte oss
på at 6 medlemmer måtte være
med på kurs for å lære bruken av
denne. For oss ble det følgende
søstre: Ellen Haarr Nuttaall,
Anne Kristine Løken, Eileen Baa-
stad, Anny Ospedal, Berit Hoel
og Reidun Lie Larsen.
Dette kurset ble holdt i oktober
2010.
Vår forpliktelse ble da også å for-

midle denne kunnskapen videre
slik at alle er informert og blitt
vist hvordan denne virker. Vi hå-
per den aldri skal bli tatt i bruk,
men plutselig kan situasjonen
komme, og da er det godt å vite
hva enhver skal gjøre, og at vi er
forberedt.
Vi har laget en prosedyre som vi
nå skal gjennomgå.
Men først:
Hvis en av oss føler oss såpass
uvel at vi vil forlate logesalen, så
skal man gjøre det.
MEN; det skal da alltid følge en
søster med ut! Vi lar aldri en syk
søster være alene eller reise hjem
til tomt hus hvis hun er syk. Da
tilbyr vi skyss hjem eller til lege-
vakt og ser til at alt blir bra.
Jeg vil også repeter hvordan man
kan gjenkjenne et slag.
Be søster om å løfte begge armer
likt.
Be søster om å smile eller le, se
etter skjevhet!
Be søster si en enkel setning som
for eksempel, «Solen skinner
idag»
Hvis noe av dette er bekymrings-
fullt ring 113 og få henne til syke-
hus så fort som mulig for be-
handling!

Men idag er det prosedyre hvis
en av oss virkelig besvimer og
forblir bevisstløs!

PROSEDYRE VED BEVISSTLØS-
HET – INNE I LOGESALEN.
Den bevisstløse legges på hardt
underlag, på gulvet.
4 søstre tar ledelsen i henhold til
den bevisstløse.
OM stopper logearbeidet og søs-
trene forlater salen – OM, UM,
Kap. og Eks OM blir værende til
hjelp og støtte.
Ytre og Indre vakt åpner dørene
og samler søstrene i salongen, og
åpner ytterdører for ambulansen.
OM ringer 113.
UM henter hjertestarter og eks-
trautstyr.
Inspektør og Insp. Ass rydder sa-
len.
1. Hvis den bevisstløse puster
normalt, legg henne i stabilt si-
deleie.

2. Hvis hun IKKE puster normalt,
3. Sørg for frie luftveier.
4. Gi brystkompresjoner.
5. Gi 2 effektive innblåsninger.
6. Koble til hjertestarter og følg
instruksjonen.

7. Følg instruksjon fra hjertestar-
ter og fra 113.

Redning ved hjertestans

Anny Ospedal har besvimt og ligger på gulvet, Anne Kristine Løken og Eileen Baastad prøver å redde henne.
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Hva gjør vi når alarmen går?
Deretter fikk vi nok en viktig in-
formasjon ifra UM May Sørby:
«Ytre vakt er ansvarlig for eva-
kuering. Alle evakueres ut av sa-
len gjennom nærmeste dør. Det
er 2 nødutganger fra logesalen.
En utgang ved sekretær og en ut
til forværelset. Over disse dørene
henger det grønne skilter.
Alle tilstedeværende går rett til
evakueringsplassen som er på
parkeringsplassen på andre siden
av gaten, ved Gangnæsgården.
Alle blir værende på evakue-
ringsplassen til opptelling er
foretatt og nærmere innstruks er
gitt.
Ingen flytter bilene sine da

brannvesenet må komme lett
fram.
Indre vakt går til brannvarsler i
kjøkkeninngangen for å konsta-
tere hvor det brenner.
Ved falsk alarm tilbakestiller hun
alarmen.
Ved falsk alarm har Indre vakt
ansvar for å tilbakekalle de som
er evakuert.
Ved brann ringer hun/han 110.
De embedsmenn som er i besit-
telse av ritualbøker og andre vik-
tige dokumenter, som man er an-
svarlig for, tar disse med ut.
Sekretær tar med seg fremmøte-
protokollene.
Når alle er evakuert og brannve-
senet er tilkalt, kan Indre vakt

sammen med assistentene sette i
gang slukking av brannen.
Pulverapparat befinner seg i
kjøkkeninngangen.
Brannslangen er i et skap i vest-
ibylen.
Når brannvesenet ankommer
overlater Indre vakt ansvaret til
dem.»

Hun opplyste også om at to
branntepper blir plassert godt
synlig.
Brannøvelsen blir utsatt til det
blir varmere i været og snøen er
borte!

Gunn Sandvig

Vi har fått et nytt uttrykk i det
norske språk: Å bli sett. Det blir
også ganske mye brukt i media nå.
Det skal visstnok være det viktig-
ste av alt, det å bli sett. Vi hører
om ungdom som kommer i krise,
fordi de ikke blir sett og som må
ha psykolog. Voksne også, kom-
mer i krise, fordi de ikke blir sett.

Jeg leser også at vi uansett skal
være stolte av oss selv og av vår
kropp.
Janteloven: Du skal ikke tro at du
er noe, er nok radikalt radert bort i
vår tid.

Jeg hørte her om dagen om en ung
mor som hadde kommet i krise.
Hun hadde det bra, bortsett fra, at
hun aldri var blitt sett.  Hun måtte
få hjelp av en hjelpeorganisasjon
som finnes nå.

En dag leste jeg i en avis om uni-
versitetsmiljøet i Oslo. Det var to
sider i avisen om det. Det var så
mange studenter som droppet ut
etter hvert. De intervjuet en av
dem, en mann, og spurte hvorfor
han hadde droppet ut.  Jo, han ble
ikke tatt vare på, han var ikke blitt
sett. Til overmål kom to universi-
tetslærere til og sa, ja, vi må nok ta
bedre vare på våre studenter.

Ta vare på, tenkte jeg. Tenk om
noen hadde sagt det da jeg var i
den alderen. Vi måtte da virkelig
ta vare på oss sjøl da, i tjueårsalde-
ren.
Da jeg var barn, ble vi oppdratt til
ikke å stikke oss fram. Jeg husker
en gang, at jeg prøvde meg og vil-
le vise hvor flink jeg var. Jeg hus-
ker ikke engang hva det var, men
jeg husker hva mor sa. «Du skal
ikke være så nesevis.» Så, slike
tendenser ble drept i fødselen.
Og, jeg husker at før vi barn skulle
gå i gebursdager eller juletresel-
skaper, så sa mor, at vi måtte ikke
ta mere enn to kaker, og de
måtte ikke være av samme slag
heller. Beskjedenhet var en dyd
den gangen, kanskje litt for mye
av det.
Jeg tenker: Er det slutt på dette, å
gjøre sin plikt og gjøre sitt beste,
uten tanken på å bli sett? Plikt, er
et ord som blir lite brukt i dag.

Å se, og bli sett, er to sider av
samme sak, var det en som sa. Ja,
kanskje vi i vår tid er så opptatt
av, å bli sett, at vi ikke ser når
noen i vår omgangskrets trenger
et rosende ord eller litt oppmun-
tring.

Jeg diskuterte dette med noen
ungdommer i familien. Jeg spurte
en av dem, en sekstenåring: «Er
det viktig for deg, å bli sett?»: «Ja,
sa han, altfor viktig egentlig.» Så
han var oppmerksom på dilem-
maet. Han fortalte også at han
kjente en jevnaldrende som hadde
sagt til ham at han brydde seg
ikke med kammeraten, det var
hans sak. En annen i min familie,
en litt eldre sa: «Jammen, vi treng-
er jo tilbakemelding når vi gjør en
jobb.» Tilbakemelding,
er også et ord som blir mye brukt i
dag.

Alt i alt, jeg må vel innrømme, at
jeg også liker litt anerkjennelse
imellom, når jeg har gjort en god
jobb. Men, som jeg sa til min sønn
da vi diskuterte dette, jeg behøver
da ikke bli sett hele tiden, jeg vet
utmerket godt sjøl når jeg gjør det
godt og når jeg gjør det dårlig.

Boja

Tanker om det:Å bli sett

- Dømmer du noen, får du
ikke tid til å elske dem.

Mor Teresa
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i kk e  uts et t  å  b e søke  en  s yk

VENNSKAP

KJÆRLIGHET

SANNHET

To ulver i mitt hjerte
Det er et gammelt indianerordtak som går slik:
En aldrende indianer-bestefar snakket en gang med sin sønnesønn
om framtiden og sa:
– Jeg har to ulver som slåss i mitt hjerte. Den ene er mistenksom,
hatefull og hevngjerrig. Den andre er tolerant, kjærlig og tilgivende.
Sønnesønnen spurte:
– Hvem av de to ulvene vinner kampen i ditt hjerte, bestefar?
Bestefaren svarte:
– Den jeg mater.

Når våre øyne ser våre hender
gjøre det som kommer fra
hjertet, blir skapelsens krets-
løp fullendt inni oss, sjelens
dører åpner seg på vidt gap,
og kjærligheten springer ut og
helbreder alt rundt oss …

– Michael Bridge

– • –

”Kunsten å leve består i å skaf-
fe seg noe å leve for, ikke noe å
leve av. 
Og den består i å bruke dagen
i dag.”

– Jan Vincent Johannessen

På min logevei fra og med Det
Gode Vennskaps Grad til Den
Edle Kjærlighets Grad har jeg
savnet den informasjon og in-
struksjon som ble gitt knyttet til
Troskapsgraden. Jeg vet at det
finnes ulike opgaver knyttet til
hver av gradene, og jeg ønsker at

nemda for "Ekspansjon og Styr-
kelse" også kan ta tak i informa-
sjonsarbeidet knyttet til de tre
gradene. Det ville gi logetilvæ-
relsen mer innhold og styrke den
personlige veskten som er logens
iboende mål. Sammen med det å
ta tak i etiske tema, eller andre

viktige tema knyttet til logelivet
uavhengig av grad når brødre må
ut av salen, ville det styrket kva-
litet og innhold i logetilværelsen.

Mvh
Terje Borgersen

Kjære Loge

« M E N I N G E R S  M O T »
”MENINGERS MOT”: Her kan brødre og søstre sende inn tanker de har, betraktninger, synspunkter
m.m. de ønsker å dele med andre eller gi videre noen gode ord de har funnet et sted.
Redaksjonen håper at medlemmene vil sende inn stoff til den nye spalten, underskrevet med navn og beskjed om
det ønskes at navnet skal stå på trykk.
Stoffet kan sendes til.: b. Halvor Kure. E-post: hakure@gmail.com

s.  Toril Natrud. E-post: toril.natrud@gresvig.no

Har du tanker eller synspunkter du synes bør komme frem i Nore-Nytt – 
ta kontakt med en i redaksjonskomiteen.

Innspill fra medlemmene vil styrke Nore-Nytt og hjelpe redaksjons-
komiteen i dens arbeid.

Frist for levering av stoff til Nore-Nytt nr. 2 er 1.  nov.  2012.
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NORE BA
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gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg
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Logenes kollegier ønsker å takke
alle søstre og brødre for nok et
flott Odd Fellow-semester.
Samtidig ønskes alle en riktig
god sommer.
Vi ønsker alle velkommen tilbake
etter ferien, fulle av ny styrke til
innsats for Logen og Ordenen.

Den sterkeste lenke i verden,
Det er brorskapets,
Et løfte så mektig, ubrytelig,
Den hellige ed -
mer enn blodsbånd 
Kjærlighet, ærlighet og tillit 
er hva det innebærer.

Det er som med de fleste 
fenomener,

I vår tid,
Det kommer med sine opp- 
og nedturer,

krinkler og kroker,
De dagligdagse øyeblikk,
Alt dette som gjør løftet 
sterkere.

En bror er ikke bare din venn,
Han er den du deler dine,
Dypeste hemmeligheter med,
Den som kan tyde deg,
Inn og ut,
Den som du aldri,
Kan lyve til.

Den som står ved din side,
Gjennom tykt og tynt,
En venn, ikke bare i nød,
Men faktisk en venn,
Ingen kommer nærmere,
Enn din bror,
Han elsker deg som 
du elsker ham,

Så sier loven,
Som knytter deg til ham,
Som ham til deg,
Loven om brorskap.

BONDS OF BROTHERHOOD
(originalen)

The strongest link in the world,
Is that of brotherhood,
An oath so powerful,
Nothing can break,
The sacred oath,
Link by blood is not enough,
Love, honesty and trust is what it
entails.

It's like most phenominas,
Of our time,
Comes with its ups and downs,
Its twist and turns,
Those trivial moments,
Are what makes the oath stronger,

A brother is not just your friend,
He is the one you share your,
Deepest secrets with,
The one who can read you,
In and out,
The one who you,
Can never lie to.

The one who stands by you,
Through thick and thin,
A friend not only in need,
But a friend indeed,
No one's else comes close,
Than your brother,
He loves you as you love him,
So says the law,
That binds you to him,
As him to you,
The law of brotherhood.

Segun Kanyinsola Oluwa, Nigeria
(Fritt oversatt av Terje Borgersen)Brorskapets bånd

Frist for levering av stoff til Nore-Nytt nr. 2-2012 er 1.  november


