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REDAKSJONEN ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD                         

  JUL OG ET GODT NYTT ÅR  

Det lyser i stille grender 

Det lyser i stille grender 

av tindrande ljos i kveld, 

og tusende barnehender 

mot himmelen ljosa held. 

Og glade med song dei helsar 

sin broder i himmelhall, 

som kom og vart heimsens Frelsar  

som barn i ein vesal stall. 

Der låg han med høy til pute  

og gret på si ringe seng, 

men englane song der ute 

på Betlehems aude eng. 

Der song dei for fyrste gongen 

ved natt over Davids by 

den evige himmelsongen,  

som alltid er ung og ny. 

 
Tekst: Jakob Sande 1931 



Bror OM har ordet 

Kjære brødre! 

Julen står atter en gang for døren, og året 

2011 er i ferd med å ebbe ut. Hva har så 

denne høsten brakt oss? Denne høsten har 

vært særdeles hektisk. Et nytt kollegium 

har begynt sitt virke, med alle de utford-

ringer det innebærer. Nye brødre er tatt 

opp og andre brødre har fått sine grads-

passeringer i alle grader. Det har tradisjo-

nelt vært arrangert både Minneloge og 

Informasjonsmøte 

Den 11 nov arrangerte Sosialnevnden i samarbeid med Privatnevnda en meget vellyk-

ket sosialaften hvor også våre kjære ledsagere var med.. Dette er et meget viktig ar-

rangement som er med på å tømre samholdet i vår loge. Imponerende kr 7000,- kom 

inn på loddsalget og som i sin helhet er gitt til Landssaken. Like opp under jul vil 

Sosialnevnden på tradisjonelt vis kjøre ut blomster og konfekt til våre enker. Et me-

get populært tiltak, og som viser at vi ikke har glemt våre tidligere brødre som har 

gått bort.. Vi må heller ikke glemme de som er syke og ensomme nå når julehøytiden 

nærmer seg. Men fremfor alt må vi ikke glemme å ta vare på våre aller nærmeste, og 

ved handling vise dem den respekt og kjærlige omtanke de fortjener. 

Julehøytiden kan være en tid for ettertanke. Har jeg klart å etterleve de budordene 

som jeg en gang lovet, eller har jeg stått på stedet hvil. 

Mitt ønske for vår loge i året som kommer er at vi klarer å opprettholde den positive 

og gode ånden som råder og at loge-og ettermøtene blir så gode at brødrene ønsker å 

delta. Og til dere som av en eller annen grunn ikke har møtt på en stund vil jeg si: 

kom tilbake , vi savner dere. 

Jeg vil nå på slutten av dette året takke alle Embedsmenn, valgte som utnevnte, og 

brødre for øvrig for et fint samarbeide til gagn for oss alle. 

Dessverre er det slik at tunge skyer henger over vårt Ordenshus. Dette kjenner dere 

til. Men det skal ikke få lov til å forstyrre den høytid vi nå går inn i. 

Julefeiringen er for de fleste av oss gleden av å ha familien rundt oss, med god mat og 

drikke og forventningsfulle barn som venter gaveutdelingen. Kanskje kommer nissen 

også. 

Dette er dessverre ikke slik for alle her i denne verden. Landssaken har kanskje åpnet 

våre øyne slik at vi innser det. Og når vi i julen synger Delig er jorden, la oss da sen-

de en tanke til de som ikke har det så godt som vi.har det. 

Jeg ser fram til et videre godt samarbeide med dere alle i året som kommer, og ønsker 

dere alle med familier en Riktig God og fredelig Jul, og et godt Nytt år til glede.. 

 

Webjørn Kaldhusseter 

Overmester 



Bror Espen Lauritsen`s  

gradspassering til Den Edle Kjærlighets grad, ble gjennom rituelle teks-

ter og spill, ledsaget av lyssetting og musikk, ført gjennom en høytids-

stemt belæring av kjærlighetens betydning. De medvirkende aktører le-

vert en prikkfri gjennomføring av spillet. Seremonien ble avsluttet med 

vakker musikk  

Bror Hans Gunnar Skaug`s 

Gradspassering til Det Gode Vennskaps grad ble gjennomført med stil og 

innlevelse av aktørene etter fastlagt ritual. Det hele ble avsluttet med vak-

ker musikk 

På leirslagningen onsdag den 23 november i Odd Fellow`s 

logelokalene i Fredrikstad ble bødrene : Ole Petter Jansen, 

Kai Viktor Bjøling, Johnny Normann Pedersen og  

Knut Ragnar Gulbransen tatt opp i Patriark grade. På ettermø-

tet ble det servert en Thai tallerken med ris og salat 

Vi gratulerer så mye og ønsker lykke til i den videre vand-

ringen 

Meningsutveksling. 

Under ledelse av Nemnd for S&E ble det gjennomført en meningsutveksling (MU) på 

logens ettermøte 01.12.2011, basert på tidligere MU. Svært mange av de emner/temaer 

som har vært drøftet gjennom de 5 protokollførte MU så langt, kan betegnes som 

«gjengangere» og har også sin gyldighet i dag. Dette gjelder emner/temaer som: 

Kvalitet i gjennomføring av møter. 

Ritualer må fremføres med innlevelse. 

Roller i spill må innøves – replikker bør læres utenat av alle aktører. 

Etisk post vektlegges med tanke på møtets etiske innhold. 

Godt planlagte ettermøter. 

Ordensetiketten skal følges med hensyn til antrekk, opptreden og titulering. 

Ekspansjon. 

Ekspansjon er naturlig nok et «must» for videre utvikling av logen og Ordenen, og det 

er viktig med konkrete planer for rekruttering. 

Vår loge har vært og er nå inne i en positiv utvikling med hensyn til tilgang på nye 

brødre, og vi fyller for tiden Stor Sires målsetting om 5 % økning i 2-årsperioden. 

Viktige tiltak for å fortsette denne trenden er bl a synliggjøring, informasjonsmøter og 

personlig kontakt med potensielle nye brødre. 

Utadvendt arbeid er også en viktig del av synliggjøring og mulig ekspansjon – våre 

budord gir oss pålegg om å omsette ord til handling. 

Undersøkelsesnemda har et svært viktig ansvar i å vurdere nye søkere. 

Det ble spesielt påpekt at de som foretar hjemmebesøk hos søkerne, må beflitte seg 

på å få fram alle sider av hva som kreves av brødrene. Herunder er det ønskelig at 

livsledsager (hustru, samboer) er til stede.  Forts. neste side 
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Ivaretakelse av nye brødre – fadderansvar. 

Fadder har et naturlig ansvar i dette, og dette ansvaret begynner alt før opptak/

innvielser og varer «livet ut». Fadder skal også være med på den praktiske 

opplæring av sine «fadderbarn», slik at de føler seg trygge i logen med hen-

syn til opptreden, avgivelse av tegn mv. 

Det er dog alles ansvar å ta godt imot nye brødre slik at de føler seg velkommen. 

Opplæring. 

Det er viktig at alle embedsmenn kjenner sine plikter og ansvar, og til dette kre-

ves god opplæring og innføring i de ulike verv. 

For nye brødre er «Utviklingsprogrammet» en viktig del av opplæringen - herun-

der lover, sirkulærer mv. 

Tilbringertjeneste. 

Det ble fremmet forslag om å tilby «tilbringertjeneste» til brødre som av ulike 

grunner ikke kan komme seg til møter på egen hånd, men som ønsker å delta 

.Klarer vi å gjennomføre ovennevnte tiltak, vil dette være viktige bidrag til et levende 

og meningsfylt Ordensliv for den enkelte bror, og vil føre til et godt indre liv i vår 

loge. Vi vil da også langt på vei kunne oppfylle Stor Sires uttalelser i en nylig avholdt 

tale, hvor han bl a sier: 

Vår viktigste målsetting er å bidra til at hver enkelt bror får et godt utbytte av 

sitt Ordensliv, slik at hver enkelt – nyinnvidd eller veteran – tenker etter en 

logeaften: Dette var et godt møte – i kveld opplevde jeg noe positivt. Logen 

er en givende del av mitt liv. 

Vi skal gi hver bror kunnskap, verdier og holdninger slik at de gjennom sin 

livsførsel kan bidra til et bedre samfunn. 

Vi skal gi hver bror kunnskap, verdier og holdninger slik at de gjennom sin 

livsførsel kan bidra til et bedre samfunn. 

Steinar Hagnes                  Storrepr./Leder Nemnd for S&E 

Minneord. 

Det var med vemod vi mottok den triste beskjeden at vår logebror 

Torbjørn Pollen er gått bort. Vi visste jo at Torbjørn var alvorlig syk, 

men likevel kom beskjeden uventet. 

Torbjørn ble tatt opp i Ordenen 21.jan 1971, og fikk sin velfortjente 

juvel for 40 års medlemskap i mai i år og han var således en av våre 

eldre veteraner, 

 Torbjørn og kona Marit tilbrakte store deler av vinteren på sydlige  

breddegrader, men han var alltid ivrig til gå i logen når de var her hjemme. 

Torbjørn var en mann av få ord, aldri høymælt, men han hadde sine sterke meninger. 

Under en av vår meningsutvekslinger gav han klart uttrykk for at foredrag og under-

holdning på ettermøtet kunne ta oppmerksomheten bort fra den gode samtalen som 

han uttrykte det. 

I denne tunge tiden går våre tanker til hans nærmeste familie som har mistet en god 

ektemann og far. Vi i logen har mistet en fin og glad logebror som vi vil minnes med 

glede. 

Vi lyser fred over Torbjørns minne.              WK 

 


