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gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

Og så var den store dagen kom-
met! Tiden fra 14. februar 2006
har vært som et eneste stort og
nesten uvirkelig eventyr, og fes-
ten 17. november 2007 markerte
at nå begynner nesten en ny tids-
regning for Odd Fellowlogene i
Mysen. Logesøstre og brødre
pluss innbudte gjester inntok de
nye lokalene. Vi ble ønsket
velkommen ved hovedinngan-
gen av de to overmestrene Gun-
vor Egeberg og Harald Rømuld
og formannen i Eiendomssel-
skapet John Altenborn, og inne i
lokalene bød formannen i fest-
komiteen Knut Wangberg på en
velkomstdrink. I spisesalen var
det dekket nydelige bord til 120
personer. De to overmestrene
ønsket velkommen til bords og
gav så ordet til Dagfinn Arnesen
som leste en fantastisk fin prolog
han hadde skrevet for anlednin-
gen. Det var en stor opplevelse.
Ordet ble så gitt til kveldens
toastmaster, John Altenborn, som
orienterte om meny og videre
program og vi sang sangen Gode
venner med kveldens pianist Jørn
Vidar Lillestrand ved det nye fly-
gelet. John presenterte så de spe-
sielt innbudte gjestene:
Byggets arkitekt Gunnar Fausa,
Ole Christian Heller fra hoveden-
treprenøren Ing. Steinar Heller
AS,  Svein Torp fra Indre Østfold
Elektro AS. (De øvrige hånd-

Villa Nore – innvielsesfest

Velkommen til bords.
OM Harald Rømuld og
OM Gunvor Egeberg.

Foran Turid og Tore
Diskerud.

Dagfinn Arnesen leser
sin prolog.
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Man mener så mangt om Mysen i dag,
at byen har byttet struktur;
det egentlige sentrum har tapt sitt slag
mot Mørstad- og Måsankultur.
For flere er flytting blitt en visjon
om at allting vil bedre seg,
mens andre ser dette som tapt tradisjon;
det klokeste er nok en kombinasjon:
Den gyldne middelvei.

Det Odd Fellow feirer med fest i kveld,
er just en kombinasjon:
Det bygg som vi er i, er nytt, ja vel,
men tuftet på god tradisjon.
Dets ytre form er svært elegant
med preg av patrisierstil,
dets indre løsning er brilliant,
den nye innredning er charmant,
kort sagt: En suksess, uten tvil!

Nu er det tid for tilbakeblikk,
for slik å nærmere se
at tingene nettopp gikk som de gikk,
la oss dvele en stund ved det.
I media lanseres som sensasjon
at engler er noe man ser,
vi deltar ei i den diskusjon,
dog selv har vi trukket den konklusjon
at undere fortsatt skjer.

Vårt kjære Nore ble gammelt og slitt,
og dets tilstand ganske svak,
og vi eiere skjønte jo litt etter litt
at vi ventet en vanskelig sak.
Noen hadde som sitt perspektiv
restaurering fra topp til bunn,
mens andre så et alternativ
i å sikre seg plass i et bokk-kollektiv
i bytte mot hus og grunn.

Men uansett valg av anatomi
for fremtidens ordenshjem,
så var det dog knyttet til økonomi,
og den knuten var heller slem.
Man kunne ikke sitte og drive dank,
nu måtte man ta et løft,
dog følte vel noen at motet sank,
det er dyrt å betjene et lån i bank,
så dette ville bli tøft.

Vårt styre lå i forhandlinger med
det lokale boliglag.
Hos noen føltes tilfredshet med det,
Hos andre dog ubehag.
Men bortsett fra denne følingsforskjell
tror vi de fleste så
at en svak økonomi den var i seg selv
et svært utvetydig grenseskjell
for hvor langt man kunne gå.

Etter en tid kom det beskjed
om et møte for informasjon
om hva styret for tiden arbeidet med
og for øvrig vår situasjon.
Vi møttes på Nore, en tallrik flokk,
og stemningen var litt spent,
for mange i flokken håpet nok
at man droppet planen om boligblokk
– det var ennu ikke for sent.

Den første opplysning vår formann gav,
kom som et lite sjokk:
Han sa at nu ble det ikke noe av
dette å flytte i blokk.
Det kom nu nemlig for en dag
at styret nu hadde brutt
kontakten med nevnte boliglag
fordi en løsning av annet slag
hadde dukket opp til slutt.

I følge vår formann var løsningen god,
nu kunne man føle seg trygg,
for blant våre medlemmer fantes to
som spanderte nytt Nore-bygg.
Man stusset litt først – var vår formann forrykt,
eller kanskje en spøkefant?
Men å spøke med den slags var dog for drygt,
så derfor skjønte man straks at man trygt
kunne tro det han sa var sant.

Da man innså at meldingen var seriøs,
fulgte en underlig stund.
Da slapp man applausen skikkelig løs,
og det var smil i hvermanns munn.
Nu var vår bekymring borte med ett
i løpet av kun et minutt,
den byrden vi bar på, var nu blitt lett,
våre vansker endret seg, rett og slett.
til en meget lykkelig slutt.

Vi takker ved dagens begivenhet
de to som med gavmild hånd
har vist sine loger hengivenhet
og ekte Odd Fellow-ånd.
Det nevnes ei navn i denne prolog,
det var på forhånd bestemt,
men det har jo sin årsak, dette og,
for i de følgende taler forventes dog
at ingen blir uteglemt.

Odd Fellow har grunn til å være kry
av sitt fornyede møtested,
to beslektede ordner samt Rotary
kan også gledes derved.
Men også det brede publikum
kan møtes til høytid og fest,
de vil se at vårt hus er et unikum,
og deres dom vil bli – i samlet sum:
Det nye Nore er best!             Dagfinn Arnesen

P R O L O G
til innvielsen av det nye Villa Nore, 17. november 2007
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H u s k  å  b e n y t t e  b a n k g i r o  n r .  1 0 2 0 . 2 5 . 2 2 8 0 2

verkerne hadde ikke anledning
til å møte). Videre representanter
for leietakerne: Nils Johan Un-
drum fra Valdisholm St. Johannes
Broderforening og Steinar
Kløverød fra Tempelridderne I.T.

St. Olav og endelig ordfører Knut
Herland fra Eidsberg kommune.

Maten ble levert fra Hærland
Catering AS og menyen var co-
gnacgravet ørret, fylt kalkunbryst

og kaffe med sjokoladebit. Alt
smakte fortreffelig. Ellers var det
rikelig med hvit og rød vin og
mineralvann. Serveringen ble på
en utmerket måte besørget av en
stab på 15 personer som bestod

Nydelig dekkede bord
og pyntede gjester

synger ...

Nils Johan Undrum hilste og
overrakte gave fra Frimurer-
ordenen ...

Eidsbergs ordfører
Knut Herland gratu-
lerte og overrakte
gave til formann i
Eiendomsselskapet
John Altenborn.

May Sørby, medlem i styret
i Eiendomsselskapet fastslo
i en spirituell tale at BA på
slutten av navnet på 
selskapet sto for 
«Bare Altenborn».

... og Steinar Kløverød hilste
og overrakte gave fra 
Tempelridderordenen.

... mens Jørn Vidar Lillestrand
spiller til.



bl.a. av ektefeller til Rebekka-
søstre, Frimurere og Rotarianere
og noen fra yngre generasjoner,
og på kjøkkenet dirigerte og kon-
trollerte Berit Kaatorp det hele.
Toastmaster John var også første
taler. Han fortalte om det som
hadde skjedd etter den historiske
datoen 14. februar 2006 da den
anonyme gaven ble kjent og la
grunnlaget for alt som har skjedd
fram til det fantastiske huset

kunne innvies i dag. Parallelt
med arbeidet på nybygget
har også logesalen og
kjøkkenet blitt rustet opp, og
utearealet har blitt opparbei-
det slik at det står i stil med
det nye huset. Han nevnte
den store dugnadsinnsatsen
fra medlemmene av Logene.
Det er ikke ført arbeidslister,
men det er lagt ned flere
tusen timer. Det har vært et en-

estående felles løft, men likevel
mente han det måtte være riktig å
nevne May Sørby og Turid
Mohrsen. Til slutt rettet han en
stor takk til de som hadde stått
for nybygget, for vel utført arbeid
og godt samarbeid.
Helt til slutt ble Overmestrene
Gunvor Egeberg og Harald Rø-
muld kalt fram, og de fikk over-
rakt hver sin nøkkel til Odd Fel-
lows Ordens hus, Villa Nore. Li-
keens fikk de hver sin kopi av
ferdigattest for det nye huset fra
Eidsberg kommune.

Neste taler var Tore Diskerud, og
nå ble det avslørt at det var Turid
og Tore Diskerud som var de
anonyme giverne som gjorde
eventyret til virkelighet. På
grunn av de store avstandene var
det ikke mulig å delta i felles-
skapet med de andre brødrene i
Logen. Men de fulgte med i
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Turid og Tore Diskerud



Nore-Nytt og var imponert over
dugnadsånd, samhold og samar-
beid i Logene. De ville også bidra
til fellesskapet, og dette var den
måten de hadde funnet at de
kunne bidra. Tore rettet en takk
til arkitekten Gunnar Fausa, og
han var imponert av den fabelak-
tige jobben John Altenborn
hadde utført med alltid å være
tilgjengelig og tilstede. Han øns-
ket lykke til og håpet huset ville
være til glede for alle.

Ordførende broder for Frimur-
erne Nils Johan Undrum takket

21

for innbydelsen og overrakte et
maleri av det gamle Nore malt av
kunstneren Henning Larsen. 

På vegne av Tempelridderne over-
rakte Steinar Kløverød en vase
gravert med et motiv av St. Olav.
Motivet finnes også i Eidsberg
kirke. På vegne av hovedentre-
prenøren overrakte Ole Christian
Heller et maleri av det nye huset
og Ida Lind hadde på vegne av
Søstertreff nytt Odd Fellowflagg
som gave.
OM Harald Rømuld rettet en
varm takk til Turid og Tore
Diskerud, og han overrakte med
hjelp fra OM i Cecilia, en krystall-
vase til Tore til hans 70-års dag om
noen uker. Per Karlsrud hadde
noen hyggelige ord til Turid, og
Boya Evensen mintes de som stod
i spissen da Villa Nore ble kjøpt
og salen bygd i 1962 (dette var
først og fremst Olaf Kolstad og

Rolf Ullnæss og også restauratør Mikael Jørstad).

Som takk fra Logene overrakte OM Gunvor Ege-
berg krystallvaser til styremedlemmene i Nore BA.
Som avslutning på taffelet var det Ordfører Knut J.
Herland som takket for maten. I den forbindelse ut-
talte han at endelig hadde Mysen fått sin storstue.
Det har Mysen ventet på lenge, og det vakre huset
ville være til glede for mange i mange år.
Som gave fra kommunen overrakte han et glassfat.
Nå fikk alle anledning til å strekke litt på beina og
bevege seg omkring. Noen slo seg ned i salongen,
andre sirkulerte i salen og pratet med medgjester.
Senere ble det, som oppført i menyen, kaffe avec og
bløtkake. Etterhvert ble det oppbrudd for gjestene
etter en absolutt fin og minneverdig innvielsesfest.

Magne Skadsheim, ref.

Overmestrene overrekker gaver og takker til styremedlem-
mene i Nore BA. Glenn Inge Paulseth var ikke tilstede.

Ole Christian Heller fra hoved-
entreprenøren overrakte maleri
av det nye huset og gratulerte.

Et takkens ord til Turid og Tore
Diskerud. Han ble også overrakt en
krystallvase til sin nært forestå-
ende 70 års dag.
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Dugnad gjennom over et år –
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Dugnadsånden, den er stor hos  Rebekkasøster 
og Odd Fellow bror.
Praktisk arbeid, det er bra, men også penger 
er gode å ha.
Hver krone som sendes til banken, 

blir ledd i fellesskaps-tanken.
Det ”gamle” Nore må gjøres ferdig 
for å bli det Nye Nore verdig!

Benytt giro nr. 1020.25.22802.

... og slik
startet
det!



Det er slett ikke lett å være menneske i dag. Vi
har en relativt sett høy levestandard og har det
materielt godt selv om det alltid vil være grupper
som har grunn til å klage. Men dette er ikke noe
vi har fått gratis. Rundt om ser vi mennesker med
nervøse og psykiske plager, og stress er på vei til
å bli en folkesykdom. Samfunnet stiller oss stadig
overfor nye krav og utfordringer: økende krimi-
nalitet, rusgift- og narkotikamisbruk, endringer i
synet på ekteskap og kjernefamilie, endringer i
moralske normer, arbeidsledighet og miljøproble-
mer. Mange er slått ut i livskampen. Hva kan det
komme av at vi har så mange ulykkelige og frem-
medgjorte mennesker i et av verdens rikeste
land? Det er sikkert mange ting som har gått galt
gjennom årene.

Hvordan kan vi så forandre forholdene i denne
verden, og i vårt eget land?
Først og fremst må vi forandre oss selv og ta det
første skrittet som er meget viktig. Selv om vi
skulle klare det paradoks å forandre verden rundt
oss, så ville alt falle tilbake til det gamle igjen der-
som vi ikke endrer vår egen måte å tenke og
handle på.

Idealet for en Odd Fellow er å være slik som han
ønsker at alle mennesker på jorden skal være.
Greide vi det, ville i et hvert fall verden ha foran-
dret seg litt. Dersom vi virkelig vil forandre ver-
den, så må individene forandre seg selv først. Om
ikke du og jeg vil forandre oss, vil ikke verden
forandre seg heller.

Det må være enhver Odd Fellows soleklare plikt
å prøve og forstå sine medmennesker og ta hen-
syn til dem. Omtanke for medmennesker i alle
sammenhenger, det å bry seg om hverandre, er
kanskje den største dyd for et menneske. Dette
har perspektiver i alle retninger – fra egen familie
til verdenssamfunnet. Ekte livslykke og trivsel er
ikke betinget av materielle verdier. Vi må gi for å
få noe selv, i arbeid som i menneskelige forhold.
Vi har selv ansvaret for å forme livet vårt, ut fra
indre og ytre forutsetninger. Det kan aldri komme
noe inn i en lukket hånd.

Vennskap, kjærlighet og sannhet og de øvrige av
våre idealer er de klare stjerner vi skal styre etter,
men like langt som stjernene ligger ute i univer-
set, like uoppnålig synes det å kunne oppfylle de
løftene vi har avlagt. Likevel må vi ikke la oss
skremme av den kjennsgjerning at neppe noen
kan gjøre seg håp om helt å leve opp til Odd Fel-
low-budskapet.

Målet er å prøve å være i takt med ånden i bud-
skapet og våre løfter, og at vi viser det i tanker
ord og gjerninger. Logearbeidet skal lære oss til
bedre å se både de positive og negative sider ved
livet og finne frem til det lyse og gode som ligger
bak. Fordi det bidraget hver enkelt av oss kan
bringe til en bedre og lykkeligere verden er lite, så
må vi få flere og flere med oss til å yte sitt bidrag.

Fra etisk post:

Behov for Odd Fellow
i dagens samfunn?

Redaksjonen i Nore-Nytt ønsker alle
logemedlemmer og lesere av bladet
en riktig god jul og et godt, fredfullt og 
fremgangsrikt nytt år 2008.


