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Begeistre,
inspirere og motivere
Etter snart ett og et halvt år
med pandemi håper myndig-hetene på å få kontroll på
COVID-19 viruset. Når alle
voksne har fått tilbud om to
vaksiner vil en innføre nye
bestemmelser og det er sannsynlig at vi i løpet høsten vil
kunne gjennomføre logemøtene og leirslagningene,
men vi må uansett hensynta
sentrale og lokale smittevernsrestriksjoner. Er det
lokale utbrudd, må en følge de
lokale råd en får. Det vil nok
ta lang tid før vi er helt tilbake
til normalen og fortsatt blir det
viktig med smitteforebyggende tiltak. Vi får inntil
videre praktisere: Ingen håndhilsning, ingen avkreving av terminpassord på vanlig måte, resepienden
må selv ta på sitt regalie og ingen søster-/broderkjede
ved lukking.
Nå installeres nye embedsmenn i logene og leirene,
noen tar en ny periode, men det vil være mange som
går inn i nye embeder og tar nye utfordringer.
Etter så lang tid uten møter blir det ekstra viktig å
motivere og inspirere slik at søstre og brødre finner
veien tilbake til logemøtene og leirslagningene. Uten
stor aktivitet over tid, har det vært frafall og avgang
og skal vi ta igjen noe av det tapte, så blir det ekstra
viktig å arbeide aktivt med styrkelse og ekspansjon.
Kollegienes viktigste oppgave nå blir å skape
begeistring og spre gode vibrasjoner med gode møter.
Vi er nå helt avhengig av god rekruttering, innvielser
og aktivt gradarbeid.
Den Uavhængige Norske Storloge markerte i august
sitt 100 års jubileum. Det er mye å lære av historien,
men nå skal vi videre fremover. Vi skal presentere
og rekruttere til Odd Fellow Ordenen den nye tids

mennesker. Hva karakteriserer
dem?
Slik vi kan se det i dag er de
menneskene som skal bli fremtidens søstre og brødre bedre utdannet enn noensinne, de bøyer
seg ikke for det autoritære, men
forholder seg til relevant viten,
de har en moderne oppfatning
av likestilling, de søker innhold
mer enn former og de har formelle kunnskaper om etikk og
søker verdier. Våre utfordringer
er å utvikle Odd Fellow
Ordenens særtrekk i dagens og
morgendagens samfunn. Det
betyr først og fremst at vi må arbeide med våre
ritualer, at de tekstlig og dramaturgisk gir den
kunnskap og innsikt som moderne Ordensmedlemmer kan dra nytte av. Det er gjennom ritualene at
Odd Fellow Ordenen meddeler sine lærdommer. Vi
hører hjemme i en verdimessig tradisjon som gjør
seg nytte av fortellinger – narrativer. Vi skriver ikke
lærebøker, men har fortellinger med verdimessig
innhold. Og alt vårt arbeid må styrkes og styres av
troen på at Odd Fellow Ordenen har en relevans og
betydning for det moderne nåtidsmennesker og de
kommende slekter.
Livet ligger alltid foran oss!

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan Stor Sire
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Forsidebilde: Monolitten er en stor granittsøyle som kunstneren Gustav Vigeland hugget ut 121 menneskekropper i. Søylen står på
toppen av Vigelandsparken i Oslo. Søylen ble reist i 1928.

Symbolikken er flertydig, og er tolket som streben etter åndens lys og høyere erkjennelse, så vel som
gjenoppstandelse eller kampen om tilværelsen.
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Håndtrykket - et mulig
farvel?
av redaktor@oddfellow.no

n Å ta hverandre i hånden, er en god skikk. Og i vår Orden er det sed-

vane å håndhilse på hverandre når vi kommer til våre loge- og leirmøter.
Søster- og broderkjeden er jo også en form for håndtrykk som beskrives i
våre ritualer.

Håndtrykk skulptur foto waldiwkl from Pixabay

Vi har nå forhåpentligvis kommet på
andre siden av en pandemi. En pandemi
som har endret på mye av måten vi
omgås på. Noe av det første som ble
krevd stoppet, var håndtrykket. Nå er vi
på den andre siden av pandemien. Vil
håndtrykket gjenoppstå?

på ærlige håndtrykk. Slik beseglet man
avtalen i alles påsyn.

Håndtrykket – handarband eller handsal, omtales i gamle norske og islandske
lover. Små og store avtaler, fra giftemål
og eiendomskjøp til salg av råvarer,
ble signert med håndtrykk som var
svært forpliktende. I en tid hvor få, om
noen, kunne skrive, var avtaler basert

I USA har kvekerne fått æren for å
ha gjort håndhilsingen populær på
1700-tallet. De begynte med det fordi
de skal ha oppfattet håndgrepet som
mer likeverdig enn for eksempel bukking, skriver National Geographic. Og
det er jo herfra vi henter mye av våre
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I gresk litteratur fra antikken kommer
det fram at håndtrykket ble brukt for
å symbolisere at to personer knyttet et
spesielt vennskap.

skikker og seder i Ordenen. Flere ulike
håndtrykk bekrefter våre løfter til Ordenen og våre forpliktelser mot hverandre.
Spørsmålet er når – og om – vi vil ta
opp igjen de fysiske hilsemåtene. Historien forteller oss at problemstillingen
har vært aktuell mange ganger.
I Frankrike skal kyssehilsenen ha
forsvunnet i en lang periode etter
svartedauden,. Og britiske kong Henrik
den sjette forbød denne hilsenen på
1400-tallet, også da på grunn av byllepestfare, ifølge The Atlantic.
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I 1920 advarte fagfolk om bakteriesmitte fra hender i American Journal of
Nursing, skriver BBC i en artikkel om
håndhilsing. I stedet ble det anbefalt en
kinesisk hilsen som innebar å gripe sine
egne hender i stedet for andres.
I 2014 rapporterte britiske kringkasteren at den vante håndhilsingen i Liberia
hadde forstummet på grunn av Ebolaepidemien.

Vil den komme tilbake?

Det virker som fysiske hilsemåter
kommer og går, og en av forklaringene
er kanskje at disse gestene gir et dypere
signal mellom mennesker.
Grunnen til at vi tar hverandre i hånden
ligger dypt i oss mennesker, mener
psykologiprofessor Christine Legare
ved University of Texas.
Håndtrykket er et symbol på hvordan
mennesker har utviklet seg til å bli dypt
sosiale og berøringsorienterte dyr, sier
hun i en BBC-artikkel.
Når så håndtrykket ble til en risiko,
endret mange hilsen ved i stedet å
berøre hverandres albuer. Noen berører
hverandres skotupper. Et tegn på at
den fysiske berøringen er viktig i det
å anerkjenne et medmenneske og vise
respekt. Den mer østerlandske måten
å hilse på, ved å føre sine egne hender
sammen foran kroppen og bukke, er

langt mindre utbredt her hjemme. Men
er en helt avgjørende høflighet i Asia.
Kinnkyssing er en lite utbredt skikk i
Norge. De relativt få som hilser med
kinnkyss på ett eller begge sider av
ansiktet, er et relativt sjeldent syn og de
er ofte oppdratt i et internasjonalt miljø.
Det er kanskje også en form for dekadens, en måte å vise status og belevenhet på eller en herming etter en mer royal protokoll. Problem med kinnkyssing
er ikke spesielt stort hverken i Norge
eller i vår Orden. Men en skikk som er
meget risikabelt i en pandemi.

Vil håndtrykket bli vanlig
igjen?

Allment blir håndtrykket kanskje ikke
så mye brukt i våre dager, men jeg ser
at eldre, i generasjonen besteforeldre,
gjerne hilser på hverandre når de treffes,
og de hilser når de kommer på besøk til
hverandre, sier Kristin Rygg.
I forretningssammenheng i normale
tider, er det vanlig å håndhilse på hverandre.
Men også i dagligdags høflighet har vi
i Norge etter hvert beveget oss bort fra
en kultur der det var høflig å ikke trenge
seg på, til en nærere form for høflighet
med klemming og hyggelige ord til
hverandre.

Unge mennesker klemmer mer enn før
i tiden i Norge. Noe av denne vanen har
også smittet over på generasjonen over.
Men fortsatt er nordmenns forhold til
egen intimsone ganske strikt. Håndhilse
er greit. Klemming og kinnkyssing er
for intimt.
– Voksne som ikke vokste opp med å
klemme så mye, vil kanskje synes det
er helt greit å klemme mindre, mens de
yngre vil kanskje klemme like mye som
før. Det vi ser akkurat nå er at voksne
som ikke er i nær familie, har holdt
opp med å klemme mens ungdommer
gjerne spør om det er greit før de gir en
klem.
– Hvordan vi kommer til å hilse etter
koronatiden, vet vi ikke før etterpå.
Men det er jo å håpe at vi kan ta opp
igjen den gode tradisjonen med å ta
hverandre i hånden når vi møtes – om
det er i Ordenshuset eller ute på gaten.
Håndhilsing er en bekreftelse på vennskap, ærlighet og åpenhet. I vår Orden
også en bekreftelse på tilhørighet og
fellesskap. Så la oss ta vare på tradisjonen så fort vi kan være trygge på at
risikoen er lav og at pandemien er på
vikende front.
Artikkelen er basert på en artikkel i
www.forskning.no av Marianne Nordahl.
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Storlogens 100-års
jubileum – ett år forsinket
av redaktor@oddfellow.no foto: Arne Glomdal (festmiddag) og redaktøren

n På 100-årsdagen for Den Norske Storloges stiftelsesdag, ble det

avholdt en begrenset, koronarestriktiv minneseremoni på gravstedet til
vår første Stor Sire i Norge, Sam Johnson.
I år var det mulig å arrangere en større jubileumsfest i samme anledning. Alle Storembedsmenn, samt utenlandske gjester, var invitert til å
feire jubileet i Oslo helgen 27.-29.august 2021.
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Det hele startet med en «get-together» samling fredag kveld i Stortingsgaten. Gjensynsgleden var til å ta og
føle på. Det var en spenning og en
elektrisitet i lokalene som klart signaliserte at her er det godt fellesskap
og stor begeistring.

Lørdag formiddag tok et 60-talls
søstre og brødre seg opp til Vestre
Gravlund. Søster og bror Stor Vakt
var flaggbærere og bror Stor Sire
holdt en minnetale om etableringen av Den Norske Storloge den 7.
august 1920. Ikke minst fortalte han

om Stor Sire Sam Johnson og hans
visjoner, kreativitet og pågangsmot
for å få Storlogen etablert. Han var
drivkraften bak etableringen av Odd
Fellow loge nr 1 Norvegia og dens
første OM. Han etablerte den første
Rebekkalogen, Sct.a Sunniva i 1909
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og ga Rebekkasøstrene full rituell
likestilling med innvielse og tre
grader. Dette er unikt i Odd Fellow
verdenen.
Sam Johnson er også den som
kjempet gjennom at Odd Fellow
Ordenens fundament i Norge, skal
være det verdibærende, etiske fyrtårn.
Forsikringsfokuset, som var framtredende både i USA og England ble forlatt til fordel for det etiske arbeidet.

1927 formet han, med utgangspunkt
i de amerikanske, danske og svenske leirritualer, et helt nytt sett av
leirgrader for de norske Odd Fellow
leirene.
Sam Johnson var en kraft av de
sjeldne. Vi må trygt konstatere at han
absolutt er den som skapte fundamentet for en meget positiv utvikling
av Odd Fellow Ordenen i Norge.

Sam Johnson ble hedret med ett
minutts stillhet.
Etter minneseremonien gikk flere
av søstrene og brødrene gjennom
Vigelandsparken og ned til sentrum
igjen. Etter en kaffestopp på «Anna
på landet» spaserte man gjennom de
mer fornemme strøkene bak Slottet,
gjennom Slottparken og ned til Karl
Johans gate, hvor det var et yrende
folkeliv på lørdag formiddag.

Festlogesalen på Grand Hotel Rokokkosalen

Når Rådhusklokkene slo 17, ble vi
kalt inn til Festloge på Grand Hotel.
En nydelig sal, satt opp som logesal.
Salen har tidligere blitt innviet i en
annen Odd Fellow anledning. Våre
utenlandske gjester, Stor Sire Erling
Stenholdt Poulsen, Danmark, Stor
Sire Guðmundur Eiríksson, Island og
Dep. Stor Sire Anna-Birte Gjerløv,
Danmark ble så ført inn av str. Stor
Marsjall.
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Bror Stor Sire kunne så ønske alle
hjertelig velkommen til denne
Festloge i anledning av Den Norske
Storloges 100 års jubileum. Det er
skrevet et festspill for jubileet som
ble fremført av dyktige spillere.
Spillet er delt inn i 4 akter, der vi
overværer samtaler mellom viktige personer i utviklingen av Odd
Fellow Ordenen i Norge. Vi møter
den danske Stor Sire Petrus Beyer i
samtale med Samuel Johnson.

Vi går inn i samtalen mellom Stor
Sire Sam Johnson og hans etterfølger
Gustav Eriksen. Vi møter Stor Sire
Gustav Eriksen i samtale med str
Signe Moen, den første Rådspresidenten. Som en siste akt møter vi
Stor Sirene Petrus Beyer og Sam
Johnsen i en refleksjon om Ordenens
posisjon i 2030.
En lærerik og morsom framstilling av
Ordenens viktige milepæler gjennom
100 år.
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Skuespillerne skal ha honnør for godt utført skuespilleri:

Akt 1. Samuel Johnson - SDSS Kjell-Henrik Hendrichs / Petreus Beyer - Eks DSS Randulf Meyer

Akt 2 Sam Johnson - Eks OM Terje Volden / Gustav Eriksen - Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann
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Akt 3. Gustav Eriksen - Stor Intendant Rune Wennevold / Signe Mohn - Stor Marsjall Kirsten Aarvaag Storaker

Akt 4 Petrus Beyer - Eks HP Jarle Dahl / Sam Johnson - Eks Stor Repr Rolf Akeren
Den gode bror Spes Dep Stor Sire
Kjell-Henrik Hendrichs er skaperen
og forfatteren av dette festspillet. Det
vil nå bli distribuert til alle loger for
lokal framføring.
Så var det tid for festmiddag. Speil-
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salen på Grand Hotel er jo historisk
og stilfull i seg selv. Og med en
festprydet forsamling ble det høytid og stil over middagen. Med HM
Kongens skål og en skål for Den
Uavhængige Norske Storloge, ledet
av DSS Agnes Henriksen, er måltidet

i gang. Og menyen var fristende og
maten velsmakende.
Vi ble introdusert for sangeren Elisabeth Gimmestad og pianisten Olga
Jørgensen. Begge to vel utdannet i både
inn- og utland. De holdt en minnerik
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Tale og gave fra Danmark

konsert med nasjonalromantiske sanger
og arier fra de store scener. Nok et
gåsehudmoment.
Bror Stor Sire holdt jubileumstalen,
som gjengis i sin helhet et annet sted i
magasinet. Les den. Den gir retning.
Våre danske og islandske venner hilste
og gratulerte Storlogen med de 100 år
og overrakk gaver til Storlogen. Br Dep
Stor Sire Geir Småvik leste et hyggelig
«telegram» fra den finske Stor Sire.

Takk for maten talen ble festlig framført av str DSS Ragnhild Lybeck.
Hele taffelet ble utførlig og presist
ledet av Dep Stor Sire Selle Marie
Horntvedt og Dep Stor Sire Geir
Småvik. Og en stor takk til Grand
Hotel for god servering og mat.
Søndag morgen, blå himmel og
strålende sol. En fin spasertur bak
Stortinget mot Akershus Festning.

Det var invitert til orgelkonsert i
Slottskirken. Skyggene er litt lengre
nå som høsten nærmer seg og spiller
sin symfoni på veggene innenfor
murene.
Å komme inn i kirkerommet på
Akershus Festning, gjør noe med
deg. Dette er Forsvarets hovedkirke.
Den nåværende kirken ble bygget i
1527. Det er kongelige monogram
plassert strategisk i rommet.
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Tale og gave fra Island
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Det kongelige mausoleum ligger under
kirkerommet. Der hviler Kong Haakon
7, Dronning Maud, Kong Olav V og
Kronprinsesse Märtha i sine sarkofager.
I kryptens vegg ved mausoleet er
innmurt levningene etter kong Håkon
V og dronning Eufemia overført fra
Mariakirken.
I og med dette er Forsvarets Hovedkirke, er det en tradisjon at man minnes

de falne soldater ved å tenne et lys.
DSS Knut A Østbøll utførte ritualet
med stram verdighet.
Organisten Haakon Omejer Sørlie er
medlem av Odd Fellow Ordenen. Han
var tidligere Slottsorganist og er tildelt
Kongens Fortjenestemedalje i gull.
Han tok oss med på en musikalsk reise
fra den tidlige epoken fram til nyere

tid. En god stund til kontemplasjon og
musikalsk nytelse. Storveis, rett og slett.
Orgelet er ikke av de største, men som
en kuriositet nevner Sørlie trompetpipene som gir en vakker tone og
fyldighet i tonebildet.
Og med det var jubileumsfeiringen
over.
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Hver gang vi møtes
– heftig og begeistret
av redaktor@oddfellow.no - foto: Karl L. Helskog

n Heisdøren i Hotel Scandic Havet i Bodø glir opp og plutselig står jeg

midt i en innsjekkingskø med Odd Fellows som skal på årets NOFA
Symposium. Det er høy stemning, forventningene er store.
Bodø ønsker velkommen i litt rufsete vær. Den sommeren som
værmelderen forteller om i Sør-Norge, har endret karakter her lenger
nord. Men vi skal jo stort sett være innendørs, så hvem bryr seg.
Prosjektledelsen i Bodø er klare, alt
er klappet og klart når NOFA Rådet
kommer på plass. Her er ingen ting
overlatt til tilfeldighetene.
Trioen PAPA slo an tonen med
Halvdan Sivertsens -Hver gang vi
møtes- til stor begeistring fra salen;
240 deltakere fra hele landet.
Leder av det lokale NOFA Nordland,
Lillian Nilsen, ønsket Preses og forsamlingen velkommen til Bodø. Vi
er i en pandemi og det er viktig å ha
noen viktige spilleregler for avstand,
kontakt etc.
Trioen PAPA

I god Symposiet-tradisjon var
varaordføreren i Bodø, Ola Smedplass, invitert til Symposiets åpning.
Han kunne fortelle om en by i sterk
vekst. I dag bor det 53000 mennesker
i Bodø. Byen ble bombet flat i løpet
av andre verdenskrig, så byen er
preget av gjenreising og fornying.

Lillian Nilsen

Bodø ligger ganske så midt i Norge.
Det er like langt opp til det nordligste
punktet som til Lindesnes. Han kunne
fortelle at TV2 serien -Hver gang vi
møtes- hadde skrevet en 3 års kontrakt
med Kjerringøy (utenfor Bodø). Han
kunne også fortelle at Bodø vil være
Europeisk Kulturhovedstad i 2024.

Varaordfører Ola Smedplass
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Totalt sett fikk vi et klart inntrykk av
en by i vekst og nytenking.
En kort presentasjon ble så gitt av Odd
Fellow Ordenens distrikt nr. 13 Salten.
DSS Synnøve Oppegård og DSS
Rune Paul Berg fortalte om et aktivt
distrikt. Faktisk er distriktet det største
Odd Fellow distriktet i Norge, med 666
medlemmer. Damene ligger ikke langt
etter. Antall Rebekkasøstre er 479.

gjorde salen til en nålepute av gåsehud.
Minnerik framføring også av Gabriellas sang.
Symposiet var klart for å ta imot dagens hovedtalere:
Ordbruker Per Anders Nordengen holdt
dagens første kåseri. Han startet med
å si at han ikke fulgte budet om ikke
å bedrive ord, fordi han elsket ord og
ikke minst bruke vanlige ord om

Våre budord er avledning fra etisk
tenking. Det er moralen i etikken. I
dag handler budordene om menneskeverd og menneskesyn. At vi alle
er født like, med samme rettigheter.
Dette er utfordrende, ikke minst med
tanke på hva som skrives på sosiale
medier.
Nordengen problematiserte også det
faktum at aldri har vi hatt det bedre
materielt, samtidig som vi heller aldri
har hatt så store utfordringer i psykisk
helse. Har vi oppdratt en gjeng puslinger? Bør vi forsøke å oppdra hardhausa
– som de sier nordpå? Jeg intet svar
gir, men spørger kun.
Og et vanskelig tema for Odd Fellow
Ordenen – grensen mellom etikk og
politikk. Men etikken er overordnet
politikken.

Elisabeth Misvær (sopran) og Andrej
Stephanov (russisk accordion) inntok
scenen og bergtok forsamlingen med
nydelig sang. Barndomsminner fra
Nordland – Å eg veit meg eit land-

Per Anders Nordengen kåsør
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«Budordene-refleksjon i et nord-norsk
perspektiv» var tittelen på foredraget
til Gjermund Gryt. Hans utgangspunkt
var myten og historien om nordlendingen som hardhauser, kjappe i replikken, overdrivelser, lua i handa og trua
på egen kunnskap.
vanskelig ting. Talen og skriften skal
være lettfattelig.
Han tok oss inn i koronaens tid. Og
snakket om frykten for det usynlige.
Det at vi alle opptrer med forsiktighet
og avstand til noe som ikke kan ses.
Men vi tror på det, selv om det ikke
kan ses.
«Trenger vi budordene i dagens samfunn?» Her kommer Nordengen igjen
inn på det usynlige. Det å bli sett,
respektert og å være en del av et fellesskap. Han snakker igjen om det
usynlige – etikken og moralen i budordene. De er usynlige, men vi må
tro på dem. Det å få fram verdiene og
menneskeverdet i samfunnet, er en evig
kamp. Han dro oss med inn i Peer Gynt
og løken - han sier at når han som prest
har samtale om minneord og det brukes
begrepet «hel ved», sier han at det var
da trist. Et menneske av hel ved er da
ganske kjedelig. Nei, vi er mer som
Peer Gynt og løken – den skrelles av lag
for lag. Og det finnes ingen kjerne.

Budordene får Gryt til å tenke: I møte
med budordene, hvem er sterk og
hvem er svak? I møte med den syke og
den sørgende – hvem gir hva til hvem?
Han sier « Har du aldri sett den styrke
som ligger i svakhet?» Det å stå bi må
være et kjennemerke på en god Odd
Fellow. Det er viktig at noen kommer,
man trenger ikke si så mye eller mene
så mye.
Deretter fikk vi via video en hyggelig
tur med Tobias Brunstad, som var
deltaker på European Youth Tour
2019. Han konkluderte med at dette
hadde vært de 2 beste ukene i hans liv.
Besøkene på Island, i New York og i
Washington skapte vennskap over hele
Europa.
På kvelden inviterte Bodø-logene til
hyggelig lag i Ordenshuset, en kort
spasertur fra hotellet. Et flott bygg
som kan minne oss om Eidsvollsbygningen. Men med så mange gjest-
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Preses understreket så at budordene
våre er tidløse, men må forstås og
anvendes i vår tid. Han minnet oss på
forfatteren Sigrid Undsets ord:
Ti sed og skikk forandres meget, alt
som tidene lider, og menneskenes tro
forandres og de tenker annerledes om
mange ting. Men menneskenes hjerter
forandres aldeles intet i alle dager.
Helt siden oppstarten for 300 år siden
i Sheffield, England, har Odd Fellow
Ordenen måtte forholde seg til den
tid de levde i. Analfabetismen var
utbredt og all undervisning måtte
utøves gjennom bruk av bilder og
tale. Da Ordenen kom til Norge rett
før århundreskifte, hadde nordmenn
en gjennomsnittlig skolegang på 4
år. I år 2000 var tilsvarende tall 12
år og i 2021 er skolegangen i snitt 15
år. Dette stiller krav til hvordan vi
innretter vårt arbeid med verdier og
budord. Vi må gi de gamle læresetningene relevans i vår tid. Etikken
i budordene holder, men vi må gi de
ny mening. Vi må huske på at livet
ligger alltid foran oss. Og det må
vi som organisasjon også forstå og
handle ut fra.
Odd Fellow Ordenen er en organisasjon. Men alle organisasjoner er ikke
Odd Fellow. Derfor må vi ta hensyn
til våre særegenheter, vår historie
og vår tradisjon. Det krever en god
ledelse på alle nivåer. Lederutvikling
har derfor vært sentralt i NOFA sitt
arbeid. Prosjektet og piloten «Den
gode Overmester» er av avgjørende
betydning for Ordenes framtid.

Stor stemining på kvelden

er, var det rigget til telt i haven. Det
var omvisning, underholdning og en
deilig fiskesuppe.
Lørdag frokost og klare for en ny dag.

Medlemsmassen i Norge Odd Fellow Orden er 10 doblet siden 1945.
Utdanningsnivået er blitt vesentlig
høyere. Vi må møte dette ved å forstå
ritualenes innhold og gjennom det,
«elevate the character of man».

Preses /Akademiets tale var to-delt.
Stor Sire Morten Buan gratulerte
NOFA med 10 års jubileet. Juni 2011
var oppstarten på noe som har blitt så
mye større på kort tid enn noen kunne
ane.
Noen fakta:
Antall medlemmer i NOFA
Antall prosjekter gjennomført
Antall påbegynte prosjekter
Antall regionale akademier

«Altruismens utviklingslinjer» var
foredraget til Spesial Deputert Stor
Sire, Kjell-Henrik Hendrichs. Dette er
kulturhistorie på sitt beste.

382
81
63
9
Stor Sire Morten Buan

Jeg må dvele litt ved den gode Hendrichs. 80 år gammel har han en
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Neste år er det Storlogemøte og derfor
må vi vente ett år før Vestfold får være
vertskap.
En kort presentasjon av SOS Barnebyer og vår barneby i Ngabu ble
vist oss av Turid Weisser fra SOS
Barnebyer. Hun minnet om at SOS
Barnebyer jobber på flere måter i
området: At barn får en «familie» og
bor i en barneby, at familier får delta
i familieprogrammer, der den voksne
får hjelp til selvhjelp i å forsørge seg
selv og barna. Ikke minst viktig å
holde barna på skolen. Og gjennom
myndighetspåvirkning påse at barnas
rettigheter respekteres i samfunnet.
Søster Ellen From ga oss så et lite
innblikk i et prosjekt kalt «Samfunnsbygger». Prosjektet omtales på annet
sted i magasinet.

Spes Dep Stor Sire Kjell-Henrik Hendrichs

Konklusjonen er: DET NYTTER.
Turid Weisser mottok så en sjekk på
NOK 300.000 fra Storlogens Humanitære Fond. Pengene er øremerket til
SOS Barnebyer i Ngabu.

evne til å studere, konkludere, dra de
lange linjer og ikke minst formidle
sine funn på en måte som er storveis.
Uten manuskript tar han oss med fra
tidlig Egypt – ca 6000 år tilbake, da
mennesket var eksistensielt og grunnleggende egoistisk. Hans påstand er
at vi er biologisk egoister. Se bare på
små barn. Det handler om meg, meg
og meg.
Altså vil altruisme være kulturelt
betinget. Altruisme er et etisk kulturprodukt. I tidlige tider var det den
sterkestes rett som gjaldt, fram til
tanken kom «at den tjener seg selv
best, som tjener andre».
Hendrichs tar oss videre på reisen fra
de tidlige «lovsteiner» fram til dagens
barmhjertighetstanke og siterte filosofen Løgstrup: «Derfor har vi aldri
med et annet menneske å gjøre uten
at vi på et eller annet vis holder dette
menneskets liv i våre hender.»
Leder av NOFA Vestfold, Turid Tuft,
ønsket så Symposiet velkommen
til Tønsberg helgen 2.-4. juni 2023.
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Mannskapet på RS 169 Odd Fellow III

Redningsselskapet stilte opp med
mannskapet fra RS 169 Odd Fellow
III som har tilhold i Bodø, i tillegg
til Gro Ismar og Frode Pedersen fra
RS sentralt En rask gjennomgang av
aktivitet og respons i forbindelse med
landssaken.
Rapporten viser at 1.189 mennesker
har fått hjelp siden Odd Fellow III
ble satt i operativ virksomhet. 125
fartøyer er assistert.
Visjonen «Ingen skal drukne» oppfylles.
En kuriositet er at man kunne fortelle at Odd Fellow II er kjøpt av en
privat entusiast og pusset opp til tipp,
topp stand. Båten vil i framtiden bli å
finne på Koster (en øygruppe utenfor
Strømstad i Sverige.)
Mannskapet på RS 169 Odd Fellow III mottok så en sjekk på NOK
300.000 fra Storlogens Humanitære
fond, til utstyr om bord i båten. Stor
takknemlighet.
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på et midlertidig problem», slik Else
Koss Furuseth har formulert det. I
tillegg til sorgen etter selvmord, kommer ytterligere 5 S’er:
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•

Sjokk
Skyldfølelse
Spørsmålene
Sinne
Skamfølelsen

En suicidal person er vanskelig å tyde.
Tegnene som man kanskje ser i etterkant, er ikke lette å oppdage i forkant.
Men det er viktig å være hos, tørre å
stille det kritiske spørsmålet: Har du
tenkt å ta livet av deg? Søk helsehjelp
der den finnes.
Og i sorgen etter selvmord, vær til
stede. Det er ikke nødvendig å si så
mye. Det handler om å være der.
Foreningen LEVE mottok så en sjekk
på NOK 100.000 til sitt videre arbeid.
Logene i distriktet har også gitt store
donasjoner til foreningen tidligere.
Odd Eidner

Odd Eidner kommer fra foreningen for etterlatte etter selvmord –
LEVE. Et vanskelig tema. Sorg etter
selvmord er en tung og vanskelig
sorg. Selvmord er en etisk utfordring
i vårt samfunn. Mellom 600 til 650
medmennesker begår selvmord hvert
år. Til sammenligning døde 95 personer i trafikken i 2020. I trafikken har vi
en nullvisjon. Kan vi klare å komme
med en nullvisjon også hva gjelder
selvmord?
650 selvmord betyr minst 6000 mennesker som blir berørt. Da forstår man
at dette ikke er et individuelt problem,
men et samfunnsproblem.
Eidner, som er prest, sier videre at vi i
forbindelse med selvmord får to motstridende lover å forholde oss til:
		 • Du skal ikke slå i hjel
		 • Enhver har rett til å bestemme
			 over eget liv
Når livet blir en fiende, kan døden bli
en venn. Det er en farlig vei og det
er lett å finne en nødutgang på livet.
«Selvmord er en permanent løsning

Helgelendingen Natascha Pedersen fra
FFB (foreningen for barnepalliasjon)
kunne også presentere seg som prest.
Men jobber nå ut fra Kristiansand
med en relativt nystartet forening
med fokus på barn som har forkortet
levetid p.g.a. sykdom og deres familier. Det å snakke om døden når det
gjelder barn, er utrolig vanskelig. Men
samtidig er det 6000 barn i Norge som
har behov for lindrende behandling for sykdommer som de ikke vil
overleve. Den medisinske utviklingen
er formidabel og gir mange etiske utfordringer. FFB jobber med kunnskap
og informasjon, både mot helsearbeidere og mot foreldre og pårørende.
FFB ønsker å se bak sykdommen.
«Døden har sin egen helse» og derfor
kan forlengelse av liv bety en forlengelse av døden. Døden institusjonaliseres mer og mer, og det er vanskelig
å komme bak sykdommen. Medisinerne gjør det de kan best, men omsorgen for familien og pårørende er ofte
fraværende.
Derfor skal FFB nå bygge Norges
første barnehospice. «Andreas Hus»

Natascha Pedersen og Stor Sire Morten Buan

er nå under bygging i Kristiansand.
Et hus for hele familien i en vanskelig
tid. Et sted for liv. Det skal være et
sted for hele livet, også døde
Grunnsteinnedsettelse skjedde i juni,
digitalt, der Helseminister Bernt Høie
la ned grunnsten. I den forbindelse har
Storlogens Humanitære Fond gitt FFB
NOK 400.000 øremerket til avskjedshuset som bygges i tilknytning til
Andreas Hus. Et hus der familie,
venner og pårørende kan ta et verdig
farvel med det barnet som ikke lenger
klarte å leve.
DSS Frank Ellefsen er leder av Jølstad
Begravelsesbyrå i Kristiansand. Han
sitter også i styret i FFB. Jølstad Begravelsesbyrå er en samarbeidspartner
med FFB om avskjedshuset.
Utgangspunktet for Ellefsens foredrag
var «Ordenens utfordringer ved livets
slutt».
Det handler mest om å bry seg, vise
omsorg. Vår evne til å ta vare på
andre, definerer også vårt forhold til
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Ellefsen inn vårt generelle budord om
å begrave de døde. Mange mennesker
bisettes uten nære pårørende. Kunne
det være en ide å lage en form for
«Gjertrudhjelpen» - slik den finnes i
Oslo? Der 4-5 logemedlemmer forpliktet seg til å følge i en begravelse/
bisettelse til noen uten pårørende?
Ellefsen gikk videre inn på sekulariseringen og at NOFA har et prosjekt som beskriver en livssynsåpen
gravferd – med klare føringer fra
Odd Fellow Ordenens vokabular.
Dette er utarbeidet som en støtte til
pårørende og gravferdsagenter der det
ikke er naturlig med en kirkelig eller
annen religiøs gravferd. Friheten er
stor innenfor livssynsåpen gravferd.
Det kan derfor være gunstig å ha et
rammeverk.

Kveldens festmiddag bød på en særdeles nordnorsk meny: Det var capaccio av hval, det var grillet tørrfisk og
det var brunost-panna cotta. Taler som
seg hør og bør, et taffel stødig ledet
med sangintroduksjoner og humor. En
absolutt hyggelig aften.

DSS. Frank Ellefsen

andre. Det å stille opp, være tilstede.
Hans erfaring forteller også at Ordensmedlemmer ikke er flinke til å fortelle
de hjemme hva Ordenen stiller opp
med, ved et medlems bortgang. Bårevakt, siste hilsen, Begravelseskassen er ofte helt ukjente begreper og
overraske de pårørende. Her må vi bli
flinkere til å motivere til å snakke om
døden og hva Ordenen kan gjøre.
Utover egne rekker, trekker Frank
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I 13 graders vann lå han og fløt, mens
redningsbåten fosset fram for å få
ham opp av sjøen. Heldigvis gikk det
smertefritt.

Symposiet forflyttet seg så ut til
havneområdet i Bodø, der vi fikk
demonstrert RS 169 Odd Fellow III
sin hurtighet og kapasitet ved «mann i
sjøen». Stor Sire Morten Buan hadde
tatt seg vann over hode og var markør.

Søndagen er dagen for den formelle
delen av Symposiet, da Akademiet
åpnes og ritualene framføres. Et flott,
gripende og pompøst (i positiv forstand) møte, ledet av Preses, Stor Sire
Morten Buan. Dette omtales et annet
sted i bladet.
NOFA Symposium 2021 i Bodø forhandlingssalen
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Domkirken og organist og kantor Oddbjørn Kvalholm
Nikolaisen i Odd Fellow loge nr. 123 Stella Nova
Festsalen
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Samfunnsbygger
for barna i Ngabu, Malawi
av redaktor@oddfellow.no / foto: Bjørn Ove Holmberg

n Rebekkasøster Ellen From presenterte et tiltak under Symposiet i Bodø,

et samfunnsbyggerprosjekt for barna i Ngabu. Dette er ikke et prosjekt
i Odd Fellow Ordenens regi, men et initiativ for å engasjere de ordenssøsken som ønsker å bidra til en bedre framtid for barna i Ngabu. Det vil
bli gitt nærmere presentasjon av prosjektet i de enkelte loger rundt om i
landet utover høsten
Odd Fellow-barnebyen i Ngabu åpnet
i 2016, med tilhørende barnehage,
skole og et familieprogram for vanskeligstilte familier i lokalsamfunnet.
n 15 SOS-familiehus for til sammen
112 barn
n SOS-barnehage for 68 barn driftes
av en lokal partner av SOS-barnebyer
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n SOS-skole for 385 barn
n SOS-familieprogram som styrker
familier i lokalsamfunnet slik de
selv kan gi barna god omsorg – for
over 2000 barn og deres omsorgspersoner er med i programmet.

bidrar til å realisere SOS-barnebyers
programmer for å gi barn god omsorg
og utdanning. Du forbedrer situasjonen for familier i krise, gjennom
opplæring, yrkesutdanning og
bedriftsetablering.

Som samfunnsbygger i Ngabu investerer du i fremtidens problemløsere
– nemlig dagens barn og unge. Du

Med god og stabil omsorg i en trygg
familie, får barna grunnlaget de
trenger for å lykkes.

DE TRE KJEDELEDD

Sammen bygger vi lokalsamfunn, en
god barndom av gangen.
Barnefamilienes klare-seg-selv-reise.
Familier i krise har ofte mange og
sammensatte utfordringer. SOS-familieprogrammet i Ngabu gir familier
helhetlig støtte slik at de kan løfte seg
ut fattigdom og en vanskelig situasjon. Gjennom egeninnsats skaper

familiene selv varig positiv endring.
Elina er en av dem som har fått støtte
fra SOS-barnebyer. Gjennom yrkesopplæring og støtte til å etablere en
egen liten bedrift, er hun i gang med å
endre livet for seg og familien.

barna mine. Planen min nå er å utvide
virksomheten og jeg ser på andre
forretningsideer for å ha flere ben å
stå på. Så langt har jeg klart å kjøpe
to geiter og tre høner, som også vil gi
meg inntekter, sier Elina.

- At jeg nå er selvstendig skredder og
klarer meg selv, har gitt meg selvtillit
og tro på fremtiden for meg og de fem

Sammen bygger vi gode lokalsamfunn
for utsatte barn i Ngabu.

23

DE TRE KJEDELEDD

En historisk hendelse akkurat nå
av redaktor@oddfellow.no
En historisk hendelse i Norden er i ferd
med å materialisere seg i disse dager.
Det er en unik foreteelse at Odd Fellow
Ordenen i Danmark oversetter en norsk
historiebok om Odd Fellow Ordenen
til dansk.
Danmark har alltid vært den ledende
innenfor historisk Odd Fellow Ordenens
dokumentasjon i form av bøker. Men nå
har altså den danske Stor Sire besluttet at
boken «Odd Fellow Ordenen bind I» av
Spesial Deputert Stor Sire Kjell-Henrik
Hendrichs skal oversettes til dansk og få
nye illustrasjoner.
- Det er jo en milepæl, at en norsk
skrevet ordenshistorie blir oversatt til
dansk, sier en oppglødd Kjell-Henrik
Hendrichs.
Vi vil komme tilbake med en bred
presentasjon av oversettelsen og ha en
samtale med Stor Sire Erling Stenholdt
Poulsen og med Spesial Deputert Stor
Sire Kjell-Henrik Hendrichs i anledning utgivelsen i Danmark.

Slik kan det
også gjøres
En stor konvolutt lå på min pult i
Stortingsgaten da jeg var innom sist
helg. Inneholdet var en overraskende
flott bok skrevet av OM Robert Bjørnstad i Odd Fellow loge nr. 30 Grimkell. Men dette var ingen Odd Fellow
historie, men Robert Bjørnstads historie
som han har kalt «Min vei….» En bok
som artistliv, yrkesliv, privatliv, opp- og
nedturer. Vi gratulerer med en flott bok.
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Foreningen for Barnepalliasjon
får pengegave av Odd Fellow
Ordenen i Norge.
av redaktor@oddfellow.no

inviterte til en samtale i studio, der
resultatet ble en podcast som er lagt ut
på FFB’s hjemmeside. Der snakker de
sammen om verdier, hvordan samfunnet har blitt avers mot å omtale døden.
Videre hvordan Odd Fellow Ordenens
verdier og ikke minst budord, passer
inn i det arbeidet og den visjonen som
FFB har.
Stor Sire Morten Buan uttrykker et ønske fra Ordenen om å bidra til akkurat
det fokuset som FFB har mot foreldre,
søsken og andre pårørende til barn som
er syke og som vil komme til å dø i ung
alder.
Andreas Hus skal være et sted for
familiene, der fagpersonell og støtte kan
finnes når livet nærmer seg reisens slutt.
De to herrer fra Odd Fellow Ordenen
hadde med seg en stor sjekk, både i omfang og i beløp. De overrakte Natasha
Pedersen NOK 400.000 til en oppstart
for etablering av Andreas Hus i Kristiansand. Natasha uttrykte stor takknemlighet for støtten og pengegaven.
Generalsekretæren Natasha Pedersen
var også en av foredragsholderne på
NOFA Symposiet i Bodø. Se artikkelen
som handler om symposiet for å få vite
mer.

Like inn i sommerferien ble Stor Sire
Morten Buan invitert til et møte med
generalsekretæren i FFB (foreningen
for barnepalliasjon) sammen med DSS
Frank Ellefsen i distrikt nr. 14 VestAgder.
Bakgrunn var at pandemien hadde gjentatte ganger ødelagt for en samling av
støttespillere i forbindelse med nedleggelse av grunnstein for Andreas Hus i
Kristiansand, det første barnehospice i
Norge for barn som skal dø i ung alder.
Generalsekretæren Natasha Pedersen
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Storlogens 100 års
jubileum 28. august 2021
Grand Hotel Oslo
Stor Sires tale

n Stor Sirer, Storembedsmenn, gjester, søstre og brødre

• La oss starte vår oversikt med et
par veiledende sitater. Det første
henter jeg fra et av Nobelprisvinner
Knut Hamsuns dikt hvor han i
omkvedet sier: «Om hundrede år er
all ting glemt!» Det andre sitatet er
fra en annen Nobelprisvinner, nemlig
økonomen John Meynard Keynes
som har uttalt at «In the long run we
are all dead!»
• Hvorfor trekker jeg frem disse to
sitatene? Jo, for det første er det å
glemme sin historie en betydelig
forsømmelse som skader vår mulighet
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til å se de lange linjer og den kursen
vi er eslet til å følge. Og for det annet
må vi være oss bevisst at vi bare har
den tid her på jorden som er gitt oss.
Derfor skal vi se i korte trekk på Den
Norske Storloges opp- og nedturer
gjennom hundre år.
• Det første ganske sensasjonelle var
at Storlogen ble instituert 7. august
1920 av den danske Stort Sire Petrus
Beyer uten at det forelå noe Charter.
Det kom først frem til det ekstraordinære Storlogemøtet som måtte

holdes i novemberdagene 1920 for å
få på plass et nødvendig lovverk. Og
dette Charteret er det eneste bindeleddet mellom Den Suverene Storloge
og den norske jurisdiksjon.
• Den kanskje største krisen i Ordenens eksistens i Norge skjedde omkring 1925. Da var det krefter i landet
som ville dra Ordenen i retning av et
forsikringsselskap slik vi kjenner det
igjen fra utviklingen i Manchester
Unity. Den som fullt og helt ønsket en
verdibærende Orden den gang
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var Stor Sire Samuel Johnson. Å lese
hans argumentasjon er fortsatt en
inspirasjon den dag i dag. Det var to
ting han bestemt ikke ville at Odd
Fellow Ordenen skulle utvikle seg til.
Det ene var at den skulle bli et irrelevant museum omgitt at forførende
pump og prat. Og det annet han
avviste med nebb og klør var
forsikringstanken.
• Stor Sire Johan Middelthon førte
Ordenen gjennom krigens gru. Han
var den første som introduserte begrepet altruisme i Ordensvokabularet.
Under hele krigen hadde han Storlogens Charter hengende på veggen
hjemme. Og det var ved dette Charteres myndighet han samlet Ordenen
igjen etter krigen.
• Etter krigen hadde den norske
jurisdiksjon organisatorisk en form
uten kapasitet til å fange opp den
voldsomme veksten som skulle
komme. Den som så dette, var Stor
Sire Olaf Hallan. Han strukturerte vår
organisasjon for utvikling av distriktene, Storembedsmannsmøtene og
knoppskytingen av leirinstitusjonen
med Odd Fellow leir nr. 2 Varde i
Stavanger som det første, konkrete
resultat. Enhver Orden er avhengig av
en god og tidsmessig organisasjon og
administrasjon. Nå har vi 26 Rebekkaleire og 28. Odd Fellow leire.
• Så har da de siste 75 årene vært med
kontinuerlig oppgang av medlemmer
som har funnet glede i Ordenens
verdier, funnet mening i vår Ordens
særegenheter og funnet byggende
og utviklende fellesskap i loger og
leire. Nå ser det ut til at vi går inn i et
annet tidsskille.Det samfunnet som vi
rekrutterte
- i Stavanger i 1898,
- i Kristiania omkring 1908 og
- i Norge etter 1945, er ikke mer.
			
Hva var det vi minnet hverandre om
i starten av denne talen? «Jo, om
hundre år er all ting glemt.»
• Men vi må ikke glemme!
• Nå skal vi gjøre Odd Fellow

Ordenen relevant for fremtiden slik
fremtidsorientere ordensledere alltid
har gjort.
- James Montgomery var relevant i
England i sin tid og i ettertid.
- Thomas Wildey var relevant i sin
tid og ettertid.
- James Lot Ridgely har vært den
mest relevante lederen av dem alle.
- Petrus Beyer innførte Ordenen i to
land med varig effekt.
- Samuel Johnson gjorde Rebekkasøstrene i Norge til en verdenssensasjon, og med rituell likestilling
ga han Odd Fellow Ordenen til
hele menneskeheten, ikke bare
halvparten som tidligere.
• Men fra hundreårsjubileet skal vi
videre fremover. Vi skal presentere
og rekruttere til Odd Fellow Ordenen
den nye tids mennesker. Hva karakteriserer dem?
Slik vi kan se det i dag er de menneskene som skal bli fremtidens søstre
og brødre
- bedre utdannet enn noen sinne
- har oppfatninger av samfunn som
ikke har eksistert tidligere
- bøyer seg ikke for det autoritære,
men forholder seg til relevant viten
- har en moderne oppfatning av
likestilling
- søker innhold mer enn former
- har formelle kunnskaper om etikk
og søker verdier
• Alt dette står Odd Fellow Ordenens
tidløse verdier for. Storlogens utfordring er å tolke vår verdimessige
arv inn i dagens og morgendagens
samfunn. Dette har Storlogene over
hele verden gjort med mer og mindre
hell. De som har lykkes, lever videre
i moderne drakt. På samme måte
som vi lever videre i dag i vår drakt.
Vår moderne drakt er fullstendig
annerledes enn 1700-tallsdrakten da
Odd Fellow Ordenen så dagens lys i
England. Nå er vår største og fremste
oppgave å føre Odd Fellow Ordenen
inn i de neste hundre år.
Vi ser at i USA og Canada er det en

katastrofal tilbakegang der de nå er
under femti tusen medlemmer totalt.
Noe av den samme tilbakegangen har
vi i Tyskland og Sveits og det ser ut
til å være stort sett bare i Nord Europa
at Odd Fellow Ordenen har en god
posisjon. Ordenen har ikke maktet å
tilpasse seg dagens samfunn og skal
vi være en livskraftig organisasjon
om 10, 50 eller 100 år så kreves det
at vi nå må ta de riktige grep. Odd
Fellow Ordenen må igjennom en
modernisering og fornying for å
tilpasse seg vår tid. Det er stadig flere
som ser dette behovet og på et møte
i Sovereign Grand Lodge i USA var
rapporten fra medlemskomiteen klar
der lederen PSGM John Pettersen
sier: « Dersom vi ikke snur oss raskt,
slutter vi å eksistere». I rapporten fra
Manchester Unity sa Jane Nelson som
er leder av Ordenen i England; «Vi
må være progressive, vi må tilpasse
oss og endre oss hvis vi ikke vil dø.»
Spørsmålet er om vi evner å legge om
kursen og gjøre de riktige tiltak. Jeg
tror at det er for sent i USA og Canada og at det bare er et spørsmål om tid
før Odd Fellow Ordenen vil opphøre i
de fleste stater der. I Norden og Norge
har vi fortsatt et godt utgangspunkt,
men det er nå vi har muligheten til
å iverksette de nødvendige tiltak og
legge de riktige strategier for fremtiden mens vi ennå har et godt utgangspunkt. Vi må nå ha mot og kraft til å
forandre oss for å bevare Odd Fellow
Ordenen. Det er behov for innovasjon og å slippe til nye tanker, se etter
mulighetene for fremtiden, og utvikle
en kultur der en både tør, vil og kan
finne nye veier.
• Ved dette fryktelige og meningsløse
angrepet som ble rettet mot landet 22.
juli 2011, dukket det opp et dikt og
en metafor som bet seg fast i mange
av oss. Det er Nordahl Griegs strofer
som i starten lyder: «Kringsatt av
fiender, gå inn i din tid!»
Og Arnulf Øverland har i mange år
minnet oss om at «Går du i brodden
for en alvorssak, kan ingen tvil få
gjort dig sen og svak; men tankene
på dem som kommer efter, vil gi dig
kallets tro og troens krefter.»
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Hva sier disse innsiktene oss?
De sier oss for det første at vi ikke
skal være naive og tro at alle vil den
samme vei. De som ikke vil fremover, vil enten stanse eller gå bakover.
Dette er allmenne kjensgjerninger,
også i en Orden som vår. Det er
allmenne erfaringer i hele menneskeheten.
Vi har utviklet en demokratisk
Orden med usedvanlig bredde i
den demokratiske prosess. Vi har et
regelverk som skal følges. Da gir det
liten troverdighet når små grupper
synes de har kompetanse til å sette
enstemmige Storlogemøter ut av spill.
Det er ikke vår Ordens, dens verdier
og dens demokrati verdig.
Men dette er også en del av vår historiske arv. Sam Johnson bekjempet
det i 1920-årene. Og gjennom hele
Storlogens hundreårige historie er det
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alltid noen som skal fortelle oss en
annen historie. Eller for å bruke en
gammel og meget talende metafor:
«Det er dem som vil være mer katolske enn Paven!».
• Når man er hundre år, skal de fleste
mennesker med rette se seg tilbake.
For vår Orden må dette tilbakeblikket
blir kort.
Derimot skal vi se fremover. Der skal
vi leve våre liv.
Kanskje kan Nordahl Grieg gi oss ord
til den usikkerhet som vi alle alltid
møter fremtiden med:
Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
hva skal jeg kjempe med,
hva er mitt våpen?
Om vi ikke spør i angst, så lever vi
med mulighetenes usikkerhet. Og på
spørsmålet om hva våre våpen er, er

svaret at det finner vi i våre tidløse
ritualer.
Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.
I denne formuleringen finner vi at
vårt stadige oppdrag er «to elevate the
Character of Man»
For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må – men:
øk det og styrk det!
Og alt vårt arbeid styrkes og styres av
troen på at Odd Fellow Ordenen har
en relevans og betydning for moderne
nåtidsmennesker og de kommende
slekter.
Livet ligger alltid foran oss!
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Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
John Lennon

Å leve er enkelt når øynene er lukket
Misforstå alt du ser
av redaktor@oddfellow.no

n Sitter og hører på radio. Strawberry Fields forever strømmer ut av

høyttaleren og plutselig hører jeg etter på teksten: «Living is easy with
eyes closed». Min umiddelbare refleksjon var at dette var jo faktisk
sant. Å ikke bry seg, lukke øynene for det som skjer rundt deg, gjør at
livet blir ganske bekymringsløst.

Fra The Beatles Museum i Liverpool. John Lennons rom (siste stopp på museumsvandingen). Musikken som strømmer ut er Imagin’

30

DE TRE KJEDELEDD

Fellesskap og ansvar for hverandre,
er noe vi har kjent på spesielt nå det
siste året. Her har vi måttet stille

opp for fellesskapet for å hindre en
smittespredning av et mulig dødelig
virus. Hver og en av oss har måttet ta

ansvar for at vår neste ikke skal bli
smittet.
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enhet. Og for å få til en god flyt i
det rituelle arbeidet, er rekruttering
av nye medlemmer helt avgjørende.
Uten resepiender, ingen rituelle spill
eller gradpasseringer. Det er altså her
kjernen i vår virksomhet ligger. Og
da er det her arbeidet må legges. Å
kunne presentere vårt verdigrunnlag
på best mulig måte overfor så vel
resepiender som for alle tilstedeværende i salen. Det er oppdraget.
Videre å bringe forståelse for hva
verdiene er, og hva det bør bety for
hver enkelt. Hva forteller løftene oss
om de forpliktelser vi påtar oss?
Også i den situasjonen opplever
vi noen mennesker som ikke vil
forstå. Normalt smarte individer går
i demonstrasjonstog for retten til å
smitte fritt. Det er ansvarsløst Meg
og mitt først. «Drit i Norge, leve
Toten» er vel et velkjent uttrykk. Det
er en form for antiautoritært opprør
som utspiller seg.
Slik ser vi også at radikaliseringen
øker både på den politiske høyresiden og på venstresiden. Det er en klar
tendens til å lage konspirasjonsteorier, fake news og løgner – for å
påvirke en samfunnsutvikling. En
utvikling i feil retning. Manglende
tillit og manglende respekt, ikke bare
for autoriteter, men for sannheten.
Odd Fellow Ordenen er en verdibærende Orden. Det som er ordensarbeid og forpliktelsene til et medlem
av Odd Fellow Ordenen, finner vi i
våre narrative eller våre ritualer om
du vil. Spillene og våre løfter, er det
fundamentale i vår Orden. Alt annet
er i så henseende uviktig. Det er ikke
regnskaper, protokoller, posisjoner og
makt som skal kjennetegne vår Orden. Det er våre verdier. Og det synes
som det er på tide å ta de tilbake.
Den Uavhængige Norske Storloge
har blitt tildelt sitt charter fra den Europeiske Storloge. Charteret instruerer Storlogen i Norge på hva som
skal til for å oppfylle charteret. På det
grunnlaget er Storlogen styrt. Resten
er det Storlogen selv som beslutter.
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Lover, forskrifter, sirkulærer, ritualer
og organisering er noe hver enkelt
jurisdiksjon beslutter. Og langt på
vei besluttes dette i demokratiske
prosesser.
Charteret gjør også at Storlogen kan
gi loger og leire lov til å drive under
Odd Fellow Ordenens paraply. Storlogen utsteder charter i sin jurisdiksjon. Her enhet er autonome enheter
(selvdrevne enheter), men skal i
henhold til charteret drive i henhold
til Storlogens lover og forskrifter for
loger og leir, i tillegg til de forpliktelser som ligger i charteret.
Men igjen, det er ikke dette som er
vår viktigste oppgave. Vår viktigste
oppgave er å formidle våre verdier til
flest mulig mennesker, samtidig som
vi ønsker at vi skal få flere medlemmer med i vår Orden. Til å dele de
samme verdiene og til å omfavne
budskapet med en slik kraft at de
ønsker å ta med seg sine venner,
familiemedlemmer og kolleger. Det
er verdiene våre som er vårt utstillingsvindu. Ikke våre lover og forskrifter. Ikke våre regnskaper. Ikke
våre ledere.
Hver enkelt loge og hver enkelt leir
er enestående. De drives som selvstendige enheter, men skal forholde
seg til de lover og forskrifter som er
besluttet av Storlogemøtet.
Men det viktigste arbeidet som
gjøres, er det rituelle arbeidet i hver

Tilbake til begynnelsen – «Å leve
er enkelt med øynene lukket.» Vi
må åpne opp for de spenninger og
korrektiv som Ordenens verdisyn
forsøker å påvirke. Bare på den
måten kan vi bli et bedre medmenneske. Velger vi å lukke øynene for
hva som skjer rundt oss, de tingene
som er i klar strid med våre verdier,
kan vi leve et lykkelig liv. Men det
er ikke et Odd Fellow liv. Velger vi å
misforstå eller misoppfatte alt rundt
oss, er vi over i konspirasjons verden.
Der løgn blir sannhet og sannhet blir
løgn. Vi må ha øynene åpne for å
kunne annamme hva som skjer rundt
oss.
Og så er det jo et paradoks at den
bror jeg har møtt som er tydeligst på
at vi må se det som skjer rundt oss,
han er blind. Snakker vi sammen om
rasisme – så sier han: «Jeg er blind
og også fargeblind.» Snakker vi om
religioner – så sier han: «Enhver
er salig i sin tro». Snakker vi om
maktkamper, sier han: «Det er ingen
feil på Ordenen, det er menneskene
som skaper konflikten.» Men hans
evne og vilje til å leve et Odd Fellow
liv – det kan ingen ta fra ham. Han
er seende, omgitt av mørke. Hans
liv er ikke nødvendigvis enkelt bare
fordi han ikke ser. Tvert i mot, vil jeg
påstå. For han er seende, selv om han
ikke kan se.
I sommer har vi markert at det er 10
år siden nasjonen ble rammet av en
tragedie uten sidestykke i etterkrigs-
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tiden. Det er én mann og én mann
alene som er ansvarlig og er dømt
for ugjerningen. Men vi må reflektere over hvilket tankegods denne
mannen hadde hentet sine ideer fra.
Et tankegods som vi finner i de mer
skyggefulle delene av vårt samfunn.
Men også offentlig politisk retorikk
har klart påvirket denne mannens
oppfatning av verden og konspirasjonsteorier om et norsk politisk
partis påståtte skjulte agenda. Det er
holdninger til innvandrere, kulturmangfold, lover og forordninger. Alt
sauset sammen i en konspiratorisk
tankebane. Odd Fellow Ordenen er
ikke politisk. Men vi må stå opp for
menneskerettigheter, gå til rette med
løgn og fremheve sannhet i det åpne
samfunnet. Vi må stå for respekt,
toleranse og fellesskap. Ikke «vi» og
«de». Husk at Holocast ikke startet
med gasskamrene, men med en klar
definisjon på hvem som var «vi» og
hvem som var «de». Uheldigvis ser
vi også en slik retorikk i det politiske
Norge.

“Living is easy with eyes
closed” Fjern bindet for dine
øyne og bli seende.

jolstad.no
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Seks brødre fikk
nye logegrader
Av Ivar Eidsaa, Herold i Odd Fellow loge nr 89 Skagerak, Kristiansand

n Seks brødre fra Odd Fellow loge nr. 72 Eterna og Odd Fellow loge

nr. 89 Skagerak Kristiansand fikk nå i helgen nye logegrader.

Seks brødre fikk i helgen nye grader. Bak fra venstre: OM i Odd Fellow loge nr. 89 Skagerak, Roger Haugli, Maris Kjærstad fra Odd
Fellow loge nr. 72 Eterna, Erling Thorsø fra Odd Fellow loge nr. 72 Eterna og Asbjørn Rønning fra Odd Fellow loge nr. 72 Eterna.
Foran fra venstre (alle fra Odd Fellow loge nr. 89 Skagerak): Per Arvid Finstad, Sigbjørn Nelson og Jens Helge Jenssen. Foto: Sekr Hans
Olav Labas.

- På grunn av pandemien er forfremmelser til nye grader blitt satt på vent.
Nå i helgen fikk de en til tre grader,
avhengig hvor mange grader de har
manglet for å få Den Høye Sannhetsgrad, forklarer OM Roger Haugli.
- I løpet av det halvannet året vi har
vært nedstengt, er det flere brødre
som har sittet og ventet på nye grader.
For å kunne ha fremgang i logen og
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sikre at nye brødre kan tiltre verv og
deltakelse i nevnder, var dette nødvendig å gjøre, legger Haugli til.
Dispensasjon
Han forteller at det ble søkt Stor Sire
om dispensasjon for å kunne avvike
fra de obligatoriske 16 ukene som
gjelder fra en bror får en grad og til
han kan få neste.

For å kunne sikre at brødrene får de
aktuelle gradene de har manglet, ble
det lagt opp til en betydelig grundigere undervisning og gjennomgang
av de ulike gradene enn det som er
normalt.
Eks OM Hjalmar Kaaløy og Eks Org
Tore Besse Lund Andersen stod for
opplæringsprogrammet for Det Gode
Vennskaps Grad. Fung Storrepresent-
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Fung Storrepresentant Hjalmar Kaaløy i gang med undervisningen. Foto: Sekr Hans Olav Labas.

ant Jan Øyvind Rasmussen stod for
gjennomgangen av opplæringsprogrammet til Den Edle Kjærlighets
Grad.
Grundig
- Det er ingen garanti i normal
logedrift at brødrene får oppleve den
gradpasseringen de nettopp er blitt
forfremmet til. Gjennomgangen og
opplæringen som ble gitt mellom
gradpasseringene lørdag, ble derfor
langt grundigere enn det som er vanlig, med en tretimers opplæringsbolk
mellom hver grad, utdyper OM Roger
Haugli.
- De fikk dermed mer kjennskap til og
lærdom om graden etter et opplegg
som dette, legger han til.
Utgangspunktet for opplæringen er
det som Kjell Hendrik Hendricks har
utviklet. Ved hjelp av den kompetansen som eldre brødre sitter på, er
det blitt utviklet mer dybdekunnskap
enn det som normalt følges i opplæringsprogrammet mellom gradene.

Er ajour
Lørdag kl. 10.00 ble logen åpnet i Det
Gode Vennskaps Grad. For å kunne
ivareta smittevernbestemmelsene, ble
coronavarianten av gradpasseringene
fulgt. Deretter fulgte tre timer fordypning i graden, innen det ble gjennomført gradpassering til Den Edle
Kjærlighets Grad kl. 14.00. Så fulgte
ny fordypning i denne graden, innen
logen ble åpnet i Den Høye Sannhets
Grad kl. 17.30.

gjennomført tidlig i uke 34, er det
flere som har søkt om medlemskap i
Odd Fellow Ordenen. Det at man nå
er ajour med gradpasseringene, gjør
at også innvielse av nye brødre kan
gjennomføres.

Status for Odd Fellow loge nr. 72
Eterna og Odd Fellow loge nr. 89
Skagerak etter gjennomføringen lørdag,
innebærer at logene da er der man skal
være med tanke på gradpasseringer.
- Vi er ajour, og det fører til at møtene
nå i høst blir enda mer innholdsrike
enn blott å gjennomføre gradpasseringer. Gjennom pandemien er det
også en del veteraner som har måttet
vente på å få tildelt sine Veteranjuveler. Så disse kan vi nå tildele i høst,
samtidig som at vi nå er ajour gjør at
vi kan ha fokus på ulike etiske tema i
logemøtene, sier OM Roger Haugli.
Nye brødre er også på vei inn. I
etterkant av Venneaften som ble

Fung Ex OM Jan Øyvind Rasmussen, Eks
Org Tore Besse Lund Andersen og Fung
Storrepresentant Hjalmar Kaaløy stod
for gjennomgangen av opplæringsprogrammet i de ulike gradene. Foto: Sekr
Hans Olav Labas.
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G O D B I T E R

F R A

M U S E E T

Hvordan gi oss til kjenne?
Av Jan Arne Flattun, Museumsbestyrer Odd Fellow Ordenens
Nasjonale Museum og Bibliotek

Som det fremgår er det en amerikansk
ørn over Odd Fellow symboler.
Denne ble festet på prærievognen for
å vise at eieren var en Odd Fellow. Da
kunne den som ønsket å reise/sitte på
gjøre seg til kjenne, og gjerne utveksle Odd Fellow kjennetegn.
Forhåpentligvis var eier og den reisende da sikker på at her kan jeg få en
trygg reise.
Fra litt nyere tid har vi baklykten til
Ford Model A som ble produsert fra
1927 - 1931. Bilen hadde en baklykt
som lyste opp og viste Odd Fellow
symbolet.
Giver er Undermester Lasse Ohrvik,
Odd Fellow loge nr. 11 Veøy.
Hva kan vi gjøre nå – 100 år senere?
Kanskje vi kan få laget noe tilsvarende som vi kan bruke på bilene våre,
nå som det oppfordres til å reise flere
sammen og ha bildeling.

Vår Orden er gammel, og det er nå
ca. 200 år siden den ble stiftet. Som
vi kjenner til var vår stifter Thomas
Wildey smed, og han var spesialist
på å lage vognaksler og fjærer til
prærievogner.
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I museet har vi en hestesko i støpejern, som vi har fått av Br. Leif P. Olsen, Odd Fellow loge nr. 127 Gabriel
Scott.
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Ny logesal i Moss innviet
Tekst og foto: Arne Glomdal

n Stor Sire Morten Buan ledet seremonien da den nye, praktfulle logesalen i

Moss ble innviet. Det ble en stilfull seremoni med 50 søstre og brødre til stede.
Antallet var begrenset til 50 av hensyn til pandemireglene. Ellers kan salen
romme ca 80. Begivenheten fant sted søndag den 15. august.

Stor Sire Morten Buan innviet logesalen med god hjelp av de fire Heroldene (f.v.) Brita Helland, Lillian Bremnes, Bjørg Helene
Rådal Blomquist og Margrethe Johanne Liland Gunneriussen.Eks DSS Astrid Westheim (t.v.) var Stor Inspektør og Eks Dep. Stor
Sire Torild Skougaard fungerte som Stor Marsjall.

Salen skulle vært klar til innvielse
våren 2020. Men i februar slo pandemien inn over landet. Til tross for
begrensninger arbeidet håndverkere og
brødre videre med å klargjøre salen.
Men det var ikke bare pandemien som

forsinket arbeidet. I mars hadde de
innbrudd, hvor en del utstyr til møterommene og lydutstyr forsvant. Den 4.
juni 2020 skjedde det som ikke skulle
skje! En større vannlekkasje i 5. etasje
forårsaket store ødeleggelser i loges-

alen. Alt måtte rives. Arbeidet måtte
gjøres på nytt. Dette har vi i DTK
skrevet om i nr 4/20. Ytterlige vanskeligheter skulle oppstå. I juli i år oppstod
vannlekkasje nummer to! Denne
gangen i noe mindre omfang, men det
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ble skader i en vegg og deler av gulvet,
med etterfølgende tørking i vegger og
gulv. Tørkeviftene var enda i bruk ved
installasjonen, men var ikke til hinder.
Det står stor respekt av den dugnadsinnsatsen som brødre og søstre i Moss
har lagt ned i de nye lokalene, ikke bare
en gang men to! Resultatet har blitt
svært innbydende. Vi tillater oss også å
berømme den tiltalende inngangen fra
gaten, hvor trapp og heis fører opp til
selskapslokalene i 2. etasje. I 1. etasje
finner man to møterom, som skilles
med en foldevegg, slik at det kan bli
et større rom. Vi gratulerer søstre og
brødre i Moss med nye, flotte lokaler.

Slik så selskaplokalene ut
etter vannlekkasjen
Foto: Tormod Sveli.

Brødrene Terje Hatlén og Tormod Sveli ble tildelt Ordenens
Hederstegn for sitt arbeide med den nye logesalen.

To av de mange ivrige dugnadsarbeiderne Fritz Blomquist (t.v.)
og Gunnar Gjølstad. Gunnar Gjølstad stod for finsnekkeri
med både embedsmannsstolene og rundt det altseende øye.

Den 3. februar 2020 forlater Overmester Helge Sagen i Odd
Fellow loge nr. 18 Varna den gamle logesalen for siste gang.

Assistert av fire Herolder innviet Stor Sire Morten Buan logesalen i Moss. Undermesterstolen var besatt av Stor Sekretær Jon Erik
Holm, Eks OM stolen av DSS Alice Synnøve Berg og Kapellanstolen av Stor Kapellan Elfrid Moe Nielsen
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I første etasje finner
man møterom.

Den ene delen av selskapslokalet.

Inngangspartiet er svært imøtekommende og synes
godt i bybildet.
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Arbeidet i NOFA
Av Eks OM Hans-Emil Ratvik Rådssekretær i Norsk Odd Fellow Akademi

Arbeidet i Norsk Odd Fellow
Akademi (NOFA) skjer på mange
plan. Det sentrale arbeidet ledes
av Rådet, som ledes av Stor Sire.
De siste ti årene har det imidlertid
også vokst frem 9 regionale akademier, mye av NOFAs utadrettede
arbeide skjer i regi av de regionale
akademier, i form av seminarer og
temamøtene. Inngangsporten til
medlemskap går gjennom et prosjekt.
Rådet i NOFA har 12 medlemmer:
Stor Sire Morten Buan, Deputert
Stor Sire Selle Marie Horntvedt, Eks.
Storrepr Turid Tuft, DSS Espen Rud,
Eks DSS Karin Lilleskare, Eks DSS
Sissel Idland, Eks Storrepr Lasse
Hegge, Storrepr Tor-Arne Strand,
Eks OM Anna Birgitte Bore, Spes
Dep Stor Sire Kjell-Henrik Hendrichs, Eks DSS Odd Gulbrandsen
og Eks OM Hans Emil Ratvik.
NOFA har tre institutter, Institutt for
rituell og etisk forskning, Institutt
for ordenshistorisk forskning og
Institutt for ledelse og fremtidsforskning. Instituttene innstiller avsluttede
prosjekter til godkjenning, eller ikke,
overfor rådet.
Rådet har møter hver måned med
unntak av sommermånedene. Vanlig
saker på hvert møte er godkjenning
av prosjekter, godkjenning av prosjektsøknader, søknader om medlemskap i NOFA. Møtene gjennomføres
som oftest på Teams. Dette året har
selvsagt symposiet i Bodø hatt stor
oppmerksomhet, men samtidig har
også debatten om NOFA i fremtiden
stått sentralt. Samtaler om NOFAs
virke i fremtiden vil også være et
viktig tema i et møte rådet senere
denne høsten skal ha med lederne for
de regionale akademiene.
Med regionale akademier finnes
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NOFA nå snart over hele landet,
fra Troms og Nordland i Nord til
Trøndelag, Innlandet og Viken, og
rundt kysten i Vestfold, Agder,
Rogaland og Vestland. De fleste
regionale akademiene arrangerer
seminarer og temamøter knyttet til
Ordenens verdier og historie.
Arrangementer med slike temaer har
trukket godt med søstre og brødre.
Prosjekter
NOFA har nå 382 medlemmer, de
aller, aller fleste av disse er blitt
medlemmer gjennom aktiv deltakelse
i prosjekter. Det kan være Den Gode
Overmester, historiske prosjekter
tilknyttet loger og leire, eller prosjekter knyttet til Ordenens verdier/
verdisystem.

For historiske prosjekter er det
utarbeidet en veiledning som gjøre
det enklere og mindre komplisert å
gjennomføre et prosjekt. Det er mye
som er likt mellom alle loger og leirer, men det er også viktig å få frem
det som er de spesielle tradisjoner for
de respektive. Som oftest vil det være
naturlig å dele en loge-/leirhistorie
inn i en kronologisk og en temadel.
Medlemsutvikling, det etiske arbeidet, ettermøtenes sosiale betydning er
eksempler på emner som er en del av
en temadel.
Veiledningen gjør det enklere og
lettere å skrive logens/leirens historie. Veiledningens metode gjør det
også mer spennende å jobbe med de
historiske prosjekter.
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Foran f.v.: Eks Storrepr Lasse Hegge, Eks Storrepr Turid Tuft, Stor Sire Morten Buan, Eks OM Anna Birgitte Bore. I midten f.v.:
Dep. Stor Sire Selle Marie Horntvedt, DSS Espen Rud, Eks DSS Sissel Idland, Storrepr Tor-Arne Strand. Bak f.v. Eks DSS Karin
Lilleskare, Spes Dep. Stor Sire Kjell-Henrik Hendrichs, Eks OM Hans Emil Ratvik og Eks DSS Odd Gulbrandsen

FNs bærekraftsmål og Odd
Fellow – Fremtida er nå
Dette er et nytt og spennende prosjekt med Eks OM Liselotte Aune
Lee som deltaker. Bærekraftsmålene
dekker mange områder, blant annet
å redusere fattigdommen i verden og

å utrydde sult, likestilling mellom
kvinner og menn, stoppe klimaendringene og livet i havet, etc. Så kan
en spørre seg, gjelder den gylne leveregel i relasjonen mellom oss som
lever i dag og de generasjoner som
kommer etter oss? Har vi et ansvar
for hvordan vi overlater vår klode til

generasjonene som kommer? I så fall
vil dette prosjektet kunne bli et viktig
innspill i prosessen med å tilpasse
våre verdier både nåtiden og den
nære fremtid.
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Odd Fellow i Bergen går
grønt
Prosjektansvarlige for Odd Fellowhuset: Rune Brakstad og Øivind Kristoffersen

I forbindelse med at Odd Fellowhuset
i Bergen måtte skifte tak etter ca. 40
år, ble flere alternativer vurdert. Da
vi nå uomtvistelig er inne i et grønt
skifte, både nasjonalt og internasjonalt fant vi at tiden nå også var inne til
å bidra til dette.

Fellowhuset betydelig gevinst kommer tydelig frem ved registrert for-

bruk og produksjon i den korte tiden
anlegget allerede har vært i drift.

Vi vurderte å bruke solceller på deler
av taket, innlemmet med glasert
takstein. Etter flere runder falt vi
imidlertid ned på best mulig ytelse av
solcellekraft, og valgte derfor å bruke
maksimal flate av hustaket til fornybar energi.
Resultatet sier seg selv, vi har fått
mange gode tilbakemeldinger om
hvor fint bygget er blitt med det nye
taket, og dette er vi stolt av
At denne investeringen også gir Odd
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Produksjon 13 til 31. august 2021 = 7 500 kWh (Produksjon til 31/8 - kl. 05:10 til 19:45)

Sosialt bidrag til reduksjon av forurensing fra Odd Fellowhuset i Bergen kommer tydelig
frem her for perioden: 13 til 31. august 2021. (Viser reduksjoner på under tre ukers drift).
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OMTANKE OG OMSORG –
Viktige verdier i Odd Fellow
I hele fire år, fra 1986 til 1990, ble Frank Reed holdt som gissel
i Libanon. Selv om han ble utsatt for dårlig behandling fysisk
og psykisk og også ble syk, opplevde han at det verste ved å
være gissel var at ingen viste omsorg for ham.
I et intervju sa han: «Ingen ting av det jeg gjorde, betydde noe
for noen. Jeg begynte å skjønne hvor tilintetgjørende det er å
leve uten det minste uttrykk for omsorg omkring seg. Jeg lærte
noe viktig: Omsorg er en mektig kraft. Hvis ingen har omsorg
for deg, er du virkelig alene.» Og vi må gi han rett. Omsorg er
livsviktig!
Og sannheten er: Vi er alle skapt med behovet for omsorg, men
også evnen til å vise omsorg!
I Odd Fellow logen er Omtanke og Omsorg viktige verdier og
sentrale, etiske dyder. - Og begge egenskaper uttrykker forholdet til andre mennesker.
Rollemodellen er Det høyeste Vesen, Vår Himmelske Far, som
har omsorg for oss.
Det er dette vi som medlemmer av Odd Fellow søker å leve
etter og ser på som et av de viktigste forsett i vår streben etter å
være medmennesker for alle.
Omtanke og omsorg er nødvendig egenskaper i en verden som
så ofte preges av egoisme og selviskhet.
OMTANKE har i så måte med vår holdning å gjøre –
OMSORG er omtanke omsatt i våre handlinger.
Det begynner med tankene våre, holdningen vår - innstillingen
vår som er avgjørende for det meste i livet og aller mest i forholdet til andre mennesker.
Innstillingen vår farger alle aspekter i livet vårt. Den er på sett
og vis sinnets malerpensel som kan male alt i lyse, vakre farger
av positive tanker, god omtanke og gjøre livet til et kunstverk
eller kan male alt i dystre, mørke farger av mistanker, baktanker, negative tanker og gjøre livet til et makkverk.
Forfatteren og forretningsmannen Roy Lessin gir uttrykk for
viktigheten av omtanke omsatt i handling. I en vond livssituasjon skriver han til en venn;
«Jeg setter stor pris på din omtenksomhet og vennlige omsorg.
Jeg verdsetter alt det du gjør, og alle måtene du viser at du bryr
deg på.» Poenget er: Omtanke er ikke noe vi bare prater om,
men praktiserer! I et av mine favorittdikt: «Til en misantrop» av
Arnulf Øverland heter det blant annet: «En times omhu for en
ensom venn, har aldri noen gitt forgjeves hen.» Det er sant! Og
omhu er det gamle norske ordet for omtanke.
Det er en sann velsignelse å møte slike mennesker og være
sammen med dem over tid. De inspirerer deg og løfter deg
opp og gjør at du opplever deg betydningsfull, bekreftet, sett
og verdsatt. Omsorg defineres på flere måter som empati
(medfølelse) og filantropi (menneskekjærlighet). Og det er
gode forklaringer og beskrivelser av mennesker som har denne
dyden.
Men jeg har tatt patent på en annen definisjon av begrepet omsorg; - nemlig Å VÆRE TIL STEDE I ANDRES LIV. Det er
viktig å være til stede i eget liv! Men når dette er tilfelle, kan vi
også være til stede i andres liv, å ta vare på hverandre og andre.
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Å SE hverandre og gi hverandre POSITIV oppmerksomhet og
dermed fortelle at JEG LIKER DEG - er en effektiv oppskrift
på eget velvære og gode relasjoner.
Hva skjer da? Jo, da styrker du andres selvbilde i stedet for å
trykke folk ned, Det er slik vi bekrefter hverandre! Å styrke
hverandres selvbilde betyr nettopp det; BEKREFTELSE!
Men har du lagt merke til at mange er opptatt av å gjøre det
motsatte? I stedet for å bekrefte hverandre, så avkrefter de
hverandre. Det er ikke vår oppgave.
Vi skal være slik, opptre slik og handle slik at mennesker opplever seg SETT, VERDSATT OG BEKREFTET.
Forretningsmannen Stanley C. Allyn sier i en sammenheng;
«De nyttigste menneskene i verden i dag er den mannen eller
kvinnen som vet hvordan man omgås andre. Menneskelige
relasjoner er livets viktigste vitenskap.»
Det er også sagt - at relasjoner er det som betyr alt i livet, - det
andre er bare detaljer. Og vi lever ikke isolert, på en øy alene.
Vi er omgitt av et samfunn, et felleskap, relasjoner som vi må
forholde oss til.
I Odd Fellow er troen på et høyere vesen som skaper og opprettholder sentral og basal og dermed blir konsekvensen at vi
ALLE er søsken, brødre og søstre.
Og tenker vi slik, er det både naturlig og nødvendig å vise omsorg og ta vare på både hverandre og de omkring oss!
-------Benny Andersen – som relativt nylig gikk bort nylig - har
skrevet sangen Svantes lykkelige dag (- Bedre kjent som: «Om
litt er kaffen klar… » -) Men han har forfattet mye annet også blant annet dette diktet: «Ånd på mitt hjerte og tell så til ti. Hør
hvor det skjelver av glede. Skill deg fra mørket og ta parti. Du
er det lys du skal sprede.
Vis meg ditt ansikt før alt er forbi, så er vi begge til stede.» La
meg gjenta: Det handler om å ta vare på hverandre og være
til stede i hverandres liv. Artisten Ole Paus sa en gang: «Det å
være menneske i et samfunn er en ren omsorgsøvelse.»
Og omsorg er mer aktuelt enn noensinne. Ikke bare nå under
pandemien, men også før den kom og like sikkert også etter at
den er over.
Til tross for utvikling, forbedringer og fremskritt på en rekke
områder, er verden og samfunnet på mange måter blitt hardere
og kaldere. Enkeltpersoner, familier og miljø blir satt under
press. Behovet for nærhet, gode relasjoner og solide nettverk
øker. Mennesker speider etter noen som bryr seg, noen som har
omtanke og medfølelse, noen som forsøker å forstå og noen
som vil og kan stille opp!
Det er veldig vanskelig for meg å gå i detaljer i dag om hvordan
du skal vise omsorg mot din neste, men har du det rette sinnelaget og er en omsorgsperson vil du finne ut av det selv og dertil
hvem som trenger omsorg.
Lykke til!

,,

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Rolf Hugo A. Hanssen
Kapellan/Medlem av
Odd Fellow loge nr. 50. Bergensiana
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FOR 20 ÅR SIDEN
Det er artig å se litt tilbake på hva som opptok oss for bare kort tid siden.
I de gamle DTK nummer, finnes det kilder til fortsatt læring og utfordringer.
Dette er Stor Sire Oddvar Granlund sin leder i DTK nr 1/2001.
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Vi lager merker og emblemer i sølv og emalje.
Alt lages for hånd på verkstedet, hvor norsk
håndverk og kvalitet står i fokus.

Ta kontakt for mer info:
Tlf: 22 17 50 50
Email: opro@opro.no
www.emaljesmykker.no

AnnonseOddFellow.indd 1

05.03.2019 13:57:50
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det kan være andre, tungtveiende grunner til ikke å
kunne delta. Man er ikke en dårlig Odd Fellow av
den grunn.
Odd Fellow Akademiet er ikke for alle. Alle kan
bli med, men ikke all ønsker å bli med. Det må vi
også respektere. Men Akademiet er utvilsomt viktig
for at vi skal kunne dokumentere historien for våre
etterkommere. At vi kan jobbe med ritualene slik at
de møter den hverdagen som hver og en av oss lever
i, her og nå og framover. Prosjekter som handler om
fremtiden, og Ordenens forhold til FN’s bærekraftmål
osv. er også et ledd i Akademiets arbeid. Dette arbeidet har ikke vært mulig under den normale driftsformen i loge og leire. Akademiets største prosjekt så
langt, er Den gode Overmester.

NOFA symposiet i Bodø

var en fantastisk opplevelse. En del av det handler
om det faglige innhold, som holder god standard.
Men det som imponerer meg mest, er våre søstre og
brødres engasjement.
La oss ikke stikke under stol at det å delta på Symposiet koster penger. Mange penger. Reise og opphold,
deltakeravgift og diverse. Er man 2, så blir det dobbelt så dyrt. Men fortsatt er det altså ventelister på
å komme på Symposiet. I år med 240 deltakere, og
mange sto faktisk i kø til siste slutt.
En refleksjon treffer meg - hva gjør at så mange reiser langt, for mye penger, for å delta på et Odd Fellow
Akademis Symposium? Jeg tror det handler om engasjement og om fellesskap. Engasjement for Ordenens budord og lære. En tørst etter å komme inn under
huden på det vi driver med. Finne måten å være et
godt medmenneske på. Men ikke minst tror jeg at det
handler om fellesskapet. Å møte likesinnede søstre
og brødre til noen dager i alvor og latter. Samtaler,
middager, foredrag, debatter på gangen – alt dette
handler det om. Jeg tror at mange flere Odd Fellows
kunne ha ønsket å delta. Det viser pågangen. Men vi
må også respektere at det er mange penger som blir
brukt på en selv. Ikke alle har den anledningen. Og

Odd Fellow Ordenen er en organisasjon. Men alle
organisasjoner er ikke Odd Fellow Ordenen. Vi har
vår arv, våre former og måte å gjøre ting på, som få,
om noen, andre organisasjoner har. Det stiller krav
til hvordan vi innretter vår organisasjon. Men med
lover, forskrifter og sirkulærer – i tillegg til våre charterbrev – styres Ordenen i Norge.
Vår utfordring framover vil være å få budordene våre
til å virke i dagens og morgendagens samfunn. Vi vet
at utdanningsnivået i samfunnet i dag er vesentlig
høyere enn for bare 20-30 år siden. Det stiller krav
til pedagogikken og fortellingen. Vi må møte dagens
samfunn med løsninger for det 20 århundre.
Fokuset framover må altså være å sette vår tids
standard på våre budord. Slik at det kan fenge nye
generasjoner til et aktivt liv i Odd Fellow Ordenen.
Til alle nye valgte og utnevnte embedsmenn,
gratulerer og lykke til. Husk at ingen i vår Orden er
større en selve organisasjonen.

Dag-Runar Pedersen
Redaktør
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