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SOS BARNEBYER—MALAWI
APELL FRA STOR SIRE
Mottoet til dette brevet er ”Mer enn denne lykt lyser i mørket, lyser en
virkelig god gjerning i en mørk verden”. Det er hentet fra et av Shakespeares skuespill. Og fra dette mottoet er veien kort til den gylne leveregel, den som går på tvers av folkeslag og tro; at du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.
Det er det det handler om nå. At lysende ord ikke er nok. At det er tid
for handling.
Vi i er ferd med å gi hjelp til mer enn 2000 barn i Malawi.
For som du kjenner til, er Odd Fellow Ordenen inne i et samarbeid med
SOS-barnebyer. Gjennom Landssaken 2011-2013, og under aksjonstittelen Sammen for barn i Malawi, har vi påtatt oss oppgaven å finansiere
en helt ny SOS-barneby i Ngabu.
Prosjektet består av tre faser og med vår innsats vil de 15 familiehusene gi et trygt hjem for
150 barn. Familieprogrammet i lokalsamfunnet, vil hjelpe ytterligere 2000 barn og familiene
deres. Odd Fellow Ordenens budord om å oppdra de foreldreløse og hjelpe de trengende er i
denne sammenhengen hånden i hansken. Hansken er SOS-barnebyers visjon: Alle barn hører
til i en familie og utvikler seg med omsorg, respekt og trygghet. 0Men selv om vi allerede gjør
en flott innsats i Malawi, kan vi gjøre mer.

Den andre fasen i "Sammen for barn i Malawi" er fadderrekruttering. Det
skal skje før jul i år, i forbindelse med TV 2´s Artistgalla, som også skal rekruttere faddere til SOS-barnebyer. Min appell er at så mange som mulig av
våre søstre og brødre gir SOS-barnebyer en hjelpende hånd. Fadderrekrutteringen skal foregå fra 8. til 15. desember. I forkant blir det gjennomført opplæring for fadderrekruttering ved hvert Ordenshus. Disse lokale samlingene
vil foregå enten lørdag den 24. november eller søndag den 25. november.
På ettermøtet i kveld, vil det bli anledning til å registrere seg som medhjelper for SOSbarnebyer. SOS-barnebyer ber om at vi rekrutterer en fadder hver, at vi identifiserer
den ene som vil gjøre en forskjell.
En verdig avslutning av fadderrekrutteringsuken vil være vår landsdekkende lysmarkering lørdag den 15. desember. Samme kveld som SOS-barnebyer har artistgalla på TV2.
"Tenn et håp – tenn barnas lys" er mottoet for denne lysmarkeringen.
Vårt mål er at det arrangeres lysmarkeringer på en offentlig plass i de 88 lokalsamfunnene der vi har Ordenshus.
Fadderrekrutteringen og lysmarkeringene er en unik anledning til å sette fokus på Den
gylne leveregel og dens betydning for barn. Vi tror en slik aktivitet og markering vil skape oppmerksomhet i lokalmiljøene, og vil derfor være et godt tiltak for å bygge omdømmet og gjøre Odd Fellow Ordenen mer kjent.
Jeg er selv fadder i SOS-barnebyer, og anbefaler deg på det varmeste å bli det nå. Det er
givende å være SOS-fadder. Det er et barn der ute i en mørk verden som med din gjerning kan få sitt liv helt forandret og opplyst. Det vil få en trygg oppvekst og en framtid.
Det er slik du virkelig tenner et lys.
Morten Buan
Stor Sire
40 ÅRS VETERANJUVEL
Onsdag 3. oktober ble en merkedag for br. Eks Storrepr. Jan Altmann og for loge nr 70 Kvitbjørn. Nok en gang var det en trofast
bror i vår loge som ble æret etter å ha oppnådd 40 års medlemsskap i Ordenen.
Br. Jan ble innviet i loge nr. 70 Kvitbjørn 27. september 1972 av OM
Lorentz A. Roksvaag. Hans fadder var br. Arne F. Løkke.
Br. Jan hadde flere embeder før han ble valgt til Overmester for
perioden 1995—1997.
Han ble tildelt Storlogegraden i 1998, og var vår loges Storrepresentant i tiden våren 2002—1.6.2005.
Br. Jan var OM da logen kjøpte vårt nåværende Ordenshus; han var den som forhandlet
frem kjøpet på logens vegne. Da ”Prosjekt nabohjelp til Nord-Vest Russland” ble iverksatt i
år 2000, var han en av foregangsmennene, og hadde i den anledning rundt 10 turer til
Murmansk sammen med brr. Arne B. Moe og Ole Bornø, samt prost Hans Bock.
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Tildelingen av 40 års veteranjuvel ble foretatt av DSS Fred Davidsen med bistand
av fung. Dep.Stor Sire, Bjørn Erik Hansen, Eks Storrepr. Ivar H Pedersen som fung.
Eks DSS, fung. kapellan Rolf Bjørnar Nilsen og fung. Stormarsjall Edvin Vevik.

VALG AV STORREPRESENTANT
Onsdag 19. september ble det avholdt 2. gangs nominasjon og valg
av Storrepresentant for vår loge for perioden 2012—2016.
Eks Storrepr., br. Edvin Vevik ble valgt for 4 år, og fortsetter derfor
som vår loges representant i Distriktsrådet.
Br. Edvin var Overmester i tiden 2003—2005. Han fikk Storlogegraden 22. april 2006, og har vært Storrepresentant i 2 år.
Etter valget ble han innsatt i sitt embede av DSS Fred Davidsen.
Han ønskes lykke til med embedet og de kommende oppgaver, både
i loge 70 Kvitbjørn og i Distriktsrådet.

BESØK I LOGE 102 ESAIAS TEGNÈR I SVERIGE
Onsdag 15. august besøkte br. Nils-Johan Lund og undertegnede foran nevnte loge i Säffle,
Sverige, hvor vi har ferieleiligheter. Det var krepseaften, og et terminfestet
møte i fritt sommerantrekk! (Vi måtte ha dressjakke inne i logesalen).
Som vanlig under logebesøk, ble vi meget godt mottatt og ivaretatt
MOODS
hele kvelden av OM Bengt Hedlund og br. Lars Wernberger. Vi fikk
reserverte plasser i logesalen, og plass på hver side av OM under
taffelet.
Under måltidet fikk vi inngående instruksjon fra våre sidemenn om
hvordan krepsemåltidet skulle inntas. Som gjester slapp vi å betale. Selv om undertegnede ikke smakte på sorten, var det interessant å ”lære” fremgangsmåten. Lund så imidlertid
ut til å kose seg med maten.
Taffelet ble avsluttet med ”Värmland du skjöna” - fast tradisjon. Det
var mektig av et 50 manns ”kor”!!Etterpå var det kaffe +, hvor undertegnede takket for oss og orienterte litt om logen og distriktet vi
kom fra.
Logen holder til i en gammel, ærverdig mursteinsbygning med logesal i første etasje og spisesaler, kjøkken og bar i andre etasje.
Det var en kjempehyggelig opplevelse, men det må sies å være noe
uvant å sitte i logesalen i et terminfestet sommermøte i alt fra dongeri til dress, uten regalie, og høre på et fast rituale for denne typen
møte. Det var spennende og en ny opplevelse!
Fred
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FORNYELSE AV KJØKKENET OG LITT LOGESAL FORTS.
Man begynner nå
å se enden av
kjøkkenfornyelsen.
Som det går frem
av bildet til venstre
fremgår det at de
to skapene som
logene hadde på
kjøkkenet nå er
fjernet. I stedet er
det kommet et lavskap med benkeplate nærmest komfyren, og fryseskap mellom benkeplaten og kjølerommet. Komfyren er skiftet ut med en ”ny” hentet fra Rognlids overskuddslager. Den ovnen
har varmluft og grill, og er en betydelig fornyelse fra den gamle, som falt fra hverandre da
man forsøkte å fjerne den. Gammelovnen har tjent sin tid og vel så det.

Kjølerommet er malt, og det er montert
nytt taklys. I tillegg har man hatt
aggregatet til service.

Oppe i logesalen er det satt inn to nye
dørblad til oppbevaringsrommene bak
Overmesterstolen.

Red.: Fred Davidsen

4

