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FFFrrraaa   iiinnnnnnhhhooollldddeeettt:::   
HHoovveeddppaattrriiaarrkkeennss  hhiillsseenn (side 2) 
””SSiirriiuuss  ØØsstt””  1100  åårr (side 4 og 5)  
FFrraa  hhøøsstteennss  mmøøtteerr (sidene 5 – 9)  

NNyyee  eetttteerrttaannkkeerr  ffrraa  KKoonnrraadd (side 9 og 12)  
FFrraa  ””GGuubbbbeettrreeffff””  ppåå  GGjjøøvviikk (side 10) 

 

God Jul og Godt Nyttår ønskes Patriarkene og  
våre Brødre i Distrikt 10 …  

ii  ØØSSTTEERRLLEENN  

1155  nnyyee  PPaattrriiaarrkkeerr  aavv  DDKKPP  GGrraadd  ……      
1. rekke fra v.: Svein 
Krogrud, Heidmork, John 
Bechmann-Pedersen, Voluntas, 
Arild Juell-Andersen, Herman 
Anker og  
Frode Bråthen, Herman Anker.  

2. rekke fra v: Hans H Wold, 
Voluntas, John Tore Barrusten, 
Herman Anker, Trond Stenslie 
Veritas og Knut Øveraasen, 
Voluntas. 

3. rekke fra v: Ove Hande, 
Veritas, Geir Karstein Moen, 
Voluntas og Arne Bratlie,  
Petrus Beyer. 

Bakerst fra v: Martin Ingar 
Sælid, Veritas, Ørjan 
Berthelsen, Petrus Beyer, Nils 
Emil Sætrang, Veritas og Ole 
Wilhelm Kavli, Petrus Beyer … 

87 Patriarker fant veien til Gjøvik for å overvære begivenheten ( se side 8 ) 

Humørfylt møte på Hamar i 
september. Se side 6 … 

OOnnssddaagg  99..  jjaann..  eerr  ddeett  OOppppttaaggeellssee  aavv  nnyyee  PPaattrriiaarrkkeerr  ppåå  GGjjøøvviikk..  VVeell  mmøøtttt!!  

NNNeeettttttaaavvviiissseeennn   fffooorrr   LLLeeeiiirrr   nnnrrr...   111000   ØØØsssttteeerrrllleeennn...   NNNrrr...   111333...      JJJUUULLLEEENNN   222000111222   
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GGooddee  PPaattrriiaarrkkeerr  !!  
Juleforberedelsene er i gang, og mange ser fram mot 
julehøytiden og feiring av jul og nytt år sammen med 
nærmeste familie og venner. La oss også huske Ordenens 
budord om å besøke de syke og ensomme i denne tiden. ( se 
egen artikkel på side …) 
 
Leir nr. 10 Østerlen er en vandreleir med leirslagning over et stort distrikt 
med 7 loger og 5 Ordenshus. Denne høsten har vi hatt leirslagninger på 
Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer. Dette byr på noen driftsmessige 
og logistiske utfordringer, men det gir også store muligheter for 
patriarkene til å bli kjent med de lokale Odd Fellow logemiljøer, kultur og 
personer. Det er jo alltid slik at patriarker fra de lokale logene har kort 
reisevei og best fremmøte når leirslagning holdes i deres 
Ordenshus.  
     Videre er det slik at Leiren svært gjerne ser innslag 

fra de lokale kreftene på våre leirslagninger. Dette har vi bestrebet oss på, men vi kan 
nok bli flinkere.  Oppfordringen er også at den lokale logeledelse og patriarker ”ser sin  
besøkelsestid” når et Leirbesøk er nær forestående. 

Leirslagningene denne høsten har som vanlig blitt møtt med stor gjestfrihet alle 
steder vi besøker og frammøte fortsetter å være bra, men vi har fortsatt god plass 
på de fleste av møtene. 
 
Spesielt vil jeg nevne siste leirslagning på Gjøvik. Et møte der 15 barkede og erfarne Patriarker fikk 
tildelt DKP Grad, Leirens høgeste grad og mottok Leirringen, gjorde et sterkt inntrykk. Med slike folk kan vi 
ha troen på at Ordenen kan bety noe for en positiv samfunnsutvikling, og at den betyr noe for det enkelte  
medlem. 

 
Den sosiale delen, ”Ettermøtet”, ved en slik anledning er stilfullt – med ca. 
90 Patriarker i sin beste stas (gallaantrekk), god mat og godt drikke, taler og 
godt humør – er det en stor opplevelse. Synd at kvelden er så kort og tar  
altfor fort slutt. 
 

– TAKK til alle for kjempefine opplevelser denne høsten! 

– Jeg vil stoppe opp ved et par andre saker; 
– Fornying av Leiren …  
Etter at forslag til endringer i formen på leirslagning kom fra Storlogen, har Leir 10 Østerlen gjennomført 
forsøk med store deler av forslaget og tilpasset det til lokale forhold. Vi har utført evaluering og sendt 
anbefalinger til Storlogen. Storlogen har nå kommet tilbake med nye anbefalinger i et dokument kalt ”En 
orientering om Leiren 2012”. Dermed vil forsøkene fortsette til neste Storlogemøte om ca 2 år. Vi vil nå ta 
dette opp på førstkommende møte i Embedskollegiet, og jeg antar vi vil modifisere leirslagningen noe i 
retning av nytt forslag. Jeg vil allikevel tilføye at Leir nr.10 Østerlen med dagens praksis gjennomfører 
møtene i stor grad slik det anbefales, men vi har ikke nødvendige teltkulisser og vi bruker de faste 
embedsstolene i logen meget. 
 

– Besøket til Läger nr. 7 Kopparberget i Falun …  
Det ble bare 7 Patriarker som reiste på dette meget omtalte leirbesøket i Sverige denne gang. Det var 
nok med 2 privatbiler, stemningen var god og vær og føre helt greitt. Med pause og mat i Säln, etter 
anbefaling fra Eystirpatriarkene som kan denne turen ut og inn, var vi framme i Falun på hotellet i rimelig 
tid før Leirmøtet kl 1900. 
     Fra nå av ble vi norske patriarker tatt vare på med stor gjestfrihet, og jeg vil kalle det begeistring over 
besøket. 
Det var en stor kveld for Leir 7 Kopparberget med opphøyelse til den Kongelige Purpur Grad av 7 
patriarker. Med vår egen opphøyelse av 15 Patriarker til DKP Grad uka før i friskt minne, var det var 
spennende og lærerikt å følge med i spill og seremoni. Det er flere forskjeller, men vi nordmenn kjenner oss 
godt igjen.  
 

 
Fortsettes neste side … 
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Fortsatt fra forrige side … 
 
Svenskene ligger på en måte foran oss i fremføringen av spillet overensstemmer med vår egen fornyelse 
som nevnt over. De spiller fritt på gulvet og må da kunne 1. avdeling utenat (det gjør også vi). Aktørene 
kommer frem fra bakgrunnen etter som spillet utvikler seg. I 2. avdeling hadde de også spill på gulvet, men 
de brukte her delvis stoler og leste tekstene. 
     Seremonien ble gjennomført med stil og verdighet. Gjestfriheten 
og stilen på Ettermøtet må bare oppleves. 
      Läger nr. 7. Kopparberget kommer på gjenbesøk til oss ved 
innsettelse av nytt Embedskollegium høsten 2013. Vi ønsker dem 
varmt velkommen. 

Jeg ser med glede og forventning fram mot  
leirslagningene på nyåret og fram til våren 2013. 

Med dette ønsker jeg Patriarkene i Leir nr. 10 Østerlen  
– og alle Brødre i vårt distrikt 

GLEDELIG JUL OG GODT NYTT ÅR ! 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.  
I Tro, Håp og Barmhjertighet 

 
Arne Aafoss 

Hovedpatriark  

 

––  ””EErr  nnooeenn  BBrroorr  ssyykk  ??””  ……    
Dette spørsmålet kjenner dere nok igjen fra våre møter. Videre er ”BESØKE DE SYKE” 
det første av våre fire budord.  I tillegg bør vel også innhold, m.m. i Det Gode Venn- 
skaps Grad vekke ”visse assosiasjoner”. 

 ”Nevnd for omsorg” har som formål og oppgave å kartlegge og følge opp syke Brødre. Det fungerer godt 
i den grad nevnden mottar informasjon. Så langt har dette i hovedsak begrenset seg til Logemøtene.  Det er 
også enkelte ”litt yngre gubber” som stiller opp og tar med seg andre til besøk hos Brødre som ønsker det.  
Tilbakemeldinger bekrefter at dette positivt for alle parter … 

--  ””HHjjeellppee  ddee  ttrreennggeennddee””  ……   
– Det er vårt andre budord. Det kjenner dere også godt. 
Det praktiseres meget godt i våre utadvendte aktiviteter som 
”Sirius Øst” og ”Landssakene”. Men innad – Brødrene imellom 
– synes dette lite påaktet. Blomster og besøk ved bortgang av 
nær familie for Brødrene fungerer godt.   
    Men ikke alle Brødre ”seiler i medvind med sola i ryggen” til 
enhver tid. Ikke alle takler motgang like godt. – Mange som 
kommer i en slik situasjon, har kanskje en tendens til å isolere 
seg. I stedet for å ta det opp, velger de oftest å holde det for 
seg sjøl og ”lide stillhet”. Dette er en ”privat sak” og vår Bror 
vil kanskje vise at det ikke var ”gjensidig understøttelse” som 
var grunnen til bli en Odd Fellow.  

    Den Edle Kjærlighets Grad handler vel også litt om ”å 
hjelpe de trengende” – og da ikke bare de ”fysisk skadde” … Vi 
som er vitne til denne typen ”trengende”, har kanskje en 
tendens til å holde oss på avstand. Vi vil jo ikke være 
”påtrengende” … Men er ikke dette en ”tom unnskyldning” ? 
Hvorfor ikke ta det opp med ”Nevd for omsorg” på linje med 
”vanlig sykdom”? – Eller enda enklere; ta en telefon og slå  
av en prat. – og spørre om han ønsker et besøk … 

– Det koster så lite, men kan bety mye.   HM    



 4 

EEEnnn   SSSTTTOOORRR   TTTAAAKKKKKK!!!   
JJJeeeggg   vvviiilll   bbbeeennnyyytttttteee   
aaannnllleeedddnnniiinnngggeeennn   tttiiilll   ååå   
tttaaakkkkkkeee   aaalllllleee   gggooodddeee   
mmmeeedddhhhjjjeeelllpppeeerrreee   sssooommm   

bbbiiidddrrraaarrr   tttiiilll   aaattt   
ppprrrooosssjjjeeekkkttteeettt   nnnææærrrmmmeeesssttt   
”””gggååårrr   aaavvv   ssseeeggg   sssjjjøøølll”””...   

DDDeeetttttteee   gggjjjeeellldddeeerrr   iiikkkkkkeee   
bbbaaarrreee   LLLooogggeee---SSSøøøssstttrrreee   oooggg   
–––BBBrrrøøødddrrreee,,,   mmmeeennn   ooogggsssååå   
eeekkkttteeefffeeelllllleeerrr,,,   eeennnkkkeeerrr   oooggg   
eeennnkkkeeemmmeeennnnnn   eeetttttteeerrr   
LLLooogggeee---BBBrrrøøødddrrreee   oooggg      

–––SSSøøøssstttrrreee   ………   

JJJeeeggg   bbbeeennnyyytttttteeerrr   ooogggsssååå   
aaannnllleeedddnnniiinnngggeeennn   tttiiilll   ååå   
øøønnnssskkkeee   aaalllllleee   BBBrrrøøødddrrreee   
mmm///fffaaammmiiillliiieeerrr   eeeiii   rrriiikkktttiiiggg   
gggoooddd   jjjuuulll   –––   oooggg   vvveeelll   
mmmøøøtttttt   pppååå   nnnyyyååårrreeettt   
–––   iii   LLLooogggeeennn   oooggg   pppååå      
SSSiiirrriiiuuusss   ØØØsssttt...   

Reiner Eichler 

””SSiirriiuuss  ØØsstt””  1100  åårr…… 

”Å hjelpe de trengende” er et viktig arbeid for vår Orden. Det gir glede å bidra til at 
hverdagen blir litt mindre tung for medmennesker som sliter med en alvorlig sykdom.  

    Enkelte av våre  ”Pasientverter” finner dette arbeidet så givende at de stiller mer enn 

15 ganger i løpet av året ! 

– ”Feiring” med god mediadekning og mange lovord... 
Tiltaket synliggjør vår Orden og vil forhåpentligvis bidra til at flere ønsker å bli nærmere kjent 
med oss … ”Jubileet” ble dekket med store artikler i Oppland Arbeiderblad og Gjøvik Blad og i 
internorganet for Sykehuset Innlandet:  SI|Magasinet 4/2012. 
   I tillegg har direktør Rolf Kulstad ved Gjøvik Sykehus og driftsleder Andrea Lilleengen ved Stråleenheten 
på Gjøvik understreket betydningen av Odd Fellows innsats. – Ikke minst ved besøk av helseminister Jonas 
Gahr Støre og den nye styrelederen Mejdel m. fl. hvor vårt arbeide ble fremhevet. 

Foran til v.: Initiativtager Gurli Skattum (Sarah) Driftsleder Andrea 
Lilleengen. Bak til v.: Leder de 5 første åra: Alf Juul, ( Petrus Beyer) og 
leder de siste 5 åra: Reiner Eichler (Voluntas)   

(Foto: Odd Martin Hesjadalen, Gjøviks Blad.) 

Litt historikk …   
Etter modell fra Stavanger, startet ”Sirius Øst” virksomheten 
ved Stråleterapienheten på Gjøvik i november 2002. – Først 
med en dag i uka, men er suksessivt blitt utvidet til 5 dager i 
uka fra 2006, med ”Pasientverter” fra 12 Loger.  

– Pasienter fra er stort område …   
Stråleterapienheten behandler pasienter fra Engerdal til 
Magnor, - fra Dovre og Vang i Valdres til Jevnaker, - m.a.o. 
hele Hedmark og Oppland. Det betyr lange kjøreturer, - og 
ofte lang ventetid for mange.   ( Fortsettes neste side …) 
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HHHaaarrr   ddduuu   lllyyysssttt   oooggg   aaannnllleeedddnnniiinnnggg   tttiiilll   ååå   ”””ppprrraaakkktttiiissseeerrreee”””   OOOdddddd   FFFeeellllllooowww---aaarrrbbbeeeiiiddd   sssooommm   ”””PPPaaasssiiieeennntttvvveeerrrttt”””      

–––   hhheeennnvvveeennnddd   dddeeeggg   tttiiilll   kkkooonnntttaaakkktttpppeeerrrsssooonnneeennn   fffooorrr   dddiiinnn   LLLooogggeee   

eeelllllleeerrr   dddiiirrreeekkkttteee   tttiiilll   RRReeeiiinnneeerrr   EEEiiiccchhhllleeerrr   pppååå   tttlllfff...:::   666111   111777   333999   333999   ///   444111   444222   888222   666333   

Fortsatt fra forrige side.. 

 

– Tilbudet er meget godt mottatt …   
Tilbudet er meget godt mottatt så vel av pasientene som av drosjesjåfører og de ansatte på 
Stråleterapienheten. ”Sirius Øst” har mottatt kjærkomne økonomiske bidrag fra bl.a. Hedmark / Opplad 
Taxi, Toten Sparebank og Leir nr. 10 Eidsiva.  

– Lederskifte etter 5 år  …   
Etter 5 år som leder, overlot hovedarkitekten bak ”Sirius Øst”, Alf Juul, roret til Reiner Eichler. Og det er 
ikke lite å holde orden på. Så vel bemanning som innkjøp (- til sammen godt over 500 årsverk) stiller krav 
til organisering og oppfølging. Logenes kontaktpersoner betyr en kjærkommen avlastning i så måte.  

– Litt om statuttene, m.m. for ”Sirius Øst” …   
I statuttene for Sirius Øst står følgende: 
”Organisasjonens formål er å gi Odd Fellow medlemmer anledning til å være medmennesker tilstede ved 

Stråleterapienheten på Gjøvik. 

    I denne funksjonen er medlemmet ”Pasientvert”. ”Pasientverten” skal være et medmenneske for  

pasienter ved Stråleterapienheten og tilby en enkel servering til pasientene og eventuelle ledsagere...” 

Styret for ”Sirius Øst” er et felles distriktsrådsmøte i de to Distriktsrådene i Distrikt 10. Styrets leder er 
Distrikt Stor Sire og skifter for hver valgperiode mellom de to DSS’ene. For 2012 er DSS Lisbeth  
Wictorsen styreleder. For å få med deltaker fra den nye Loge nr. 128 Sarah på Gjøvik, ble Statuttenes § 4 
om arbeidsutvalg endret på årsmøtet i januar i år.  
    Arbeidsutvalget består nå av Rigmor Jostad fra Loge nr 35 Arnica, Gurli Skattum fra Loge nr. 128  
Sarah, Reiner Eichler fra Loge nr. 37 Voluntas og Øyvind Schnell fra Loge nr. 99 Petrus Beyer. 

– Kontaktpersoner i Distrikt 10:  
35 Heidmork: Kåre Østgaard – 59 Herman Anker:  Tore Høgetveit 
63 Anders Sandvig: Steinar Johansen. 99 Petrus Beyer: – Øyvind Schnell 
75 Veritas: Sammen med 53 Gyda v/Eli Sælid 

  33  xx  2255--åårrss  VVeetteerraannjjuuvveell  ii  HHeeiiddmmoorrkk  ……  
TTiirrssddaagg  2277..  nnoovveemmbbeerr  vviill  nnookk  
  bbllii  lleennggee  hhuusskkeett  ii  HHeeiiddmmoorrkk    
– ikke bare fordi de fikk tre nye 25-års 
Veteraner, men at alle tre, fra første dag 
i Logen har fulgt hverandre opp gjennom 
årene og at alle tre er Eks Overmestere 
med Storlogegraden. 
     Dette har aldri hendt tidligere i 
Heidmorks historie. Det var en nærmest 
fullsatt Logesal som overvar tildelingen 
som ble foretatt av DSS Kolbjørn Hellum. 
    Under taffelet holdt hver av de tre 
Veteranene taler hvor de alle 
understreket den betydningen Logen har 
hatt for dem. 
   Vi i Leir nr. 10 Østerlen slutter oss 
 også tilde mange gratulantene. 
  
Fra venstre:  Eks OM Erik Deglum, Eks OM 
Asbjørn Moland, EksOM Kjell-Arne 
Andreassen.  
Bak fra venstre: UM Per Lillehaug, OM Bjørn 
Nybakken og CM Lars Erik Hermansen. 
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HHuummøørrffyylltt  mmøøttee  ppåå  HHaammaarr…… 

Sjøl om bare 57 Patriarker hadde tatt veien denne flotte ”sommerdagen”, ble det godtt 
møte – både i salen  og på ettermøtet …  

2. Leirvakt er fratrådt pga sykdom og Arne Kristian 
Karlsen ble innsatt i Embedet.  Etter et godt måltid, var 

det tid for ”den gode samtalen” – og underholdning.  

Den lokale humoristen Halvard Olestad, levde opp til 
forventningene som var bygd opp av 1 HM i forkant.  

– og vel så det.   

 
Over: Roger Grindstrand, Nils Leif Nilsen, Asbjørn Holand 
og Erik Engesveen morer seg ”kongelig” … 
 
Til v: Konrad Henriksen og Steinar Johansen slipper også 
latteren laus – for fullt … - Alle var enige om at dette var 
en humoristisk ”forestilling”. Men som humorister flest, har 
også han en ”alvorlig side”. Etter mye latter la han om til 
en fortelling til ettertanke …  
 
Halvard Olestad mottok en fortjent flaske for sin innsats.   
 
Hvis en god latter forlenger livet, vil de som møtte på 
Hamar denne septemberkvelden, ha lagt mange år til  
sitt liv.   

    Dere som fant en ”god unnskyldning” for ikke å 
komme på dette møtet, kan angre. Dere gikk glipp av 
en stor – og god - opplevelse av de sjeldne …  
.
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PPåå  EEllvveerruumm  ––  uutteenn  rrøøkktt  ssiikk  ii  åårr……    
53 Patriarker hadde møtt opp. De fleste vel i håp om en ny variant av Per Stundals røkte 

sik. Men et uhell hadde satt stopper for hans mulighet til å skaffe råstoffet. Men elgkjøtt 

er ingen dårlig erstatning  

   Hovedpatriark Arne Aafoss foredro om sine inntrykk fra NOFA-Symposiet i Trodheim 

tidligere i år …  

Eks. Storrepr. Arve 

Fossum minnet om 

”Landssaken” hvor 

Vår Orden har som 

mål å skaffe 

 10.000 faddere … 

Til v.: Østerlen-
sangen, hører alltid 
med. Under: 1. HM 
Erik Engesveen i dype 
forberdelser …  

Et tankefylt hovedbord. Arve Fossum med åpen 
munn – som vanlig … Under:  Toralf Øvergaard  
(til h.) og Leif Egil Løftingsmo ser ut til å ha det 
riktig morsomt …. 

 

VVOOLLUUNNTTAASS    6600  åårr…… Lørdag 6. oktober var det duket for feiring av  
 Voluntas’ 60 år som Odd Fellow Loge. Voluntas betyr VILJE og Logen har levd bra opp 
til navnet. – Som ”mor” til 2 barn, betegnet OM Nils Leif Nilsen i sin festtale Logen som 
”produktiv”. Alt i 1966 – som 14-åring – ”fødte den sitt ”første barn”; Veritas på 
Fagernes. Men Voluntas kom seg raskt og mot slutten av 1970-tallet var antall 
medlemmer 133. det resulterte i ”ny unnfangelse”. Neste avkom, Petrus Beyer, ble født 
i 1979.  Som ”moderloge” er Voluntas godt fornøyd med begge ”avkom” … 
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DDKKPP--mmøøtteennee  eerr  aallllttiidd  ssppeessiieellllee  …… 

Som vanlig ble også dette møtet på Gjøvik godt besøkt. Flere Patriarker av lavere garder 
gjennomgikk ”Utviklingsprogrammet” mens forventningsfulle Resipiendene ble opphøyet 
til Den Kongelige Purpur Grad og mottok ringen. – Ringen som skal vise ”all verden”  
at vi er Odd Fellows og samtidig være en påminnelse om de løftene vi har gitt ….  

Til v.: John Tore Barrusten taler på vegne av de nye 
DKP-Patriarkene. – Over: Som ”takk for innsatsen” 
mottar han ”Leirens Lys” av Hovedpatriark Arne Aafoss  

Til v.: 1 HM Erik Engesveen fører ordet . 
Under: ”Den Gode samtalen” med ”nogo attåt”.  
 

To av kveldens 15 nye Patriarker av DKP Grad, 
Arne Mathias Bratlie ( til v.) og Arild Juell-
Andersen i samtale om kveldens begivenhet(?) 

EEnn  ””ggoodd  pprraatt””  mmeelllloomm  PPaattrriiaarrkkeerr  ––  ii  hhyyggggeelliigg  mmiilljjøø..  DDee  sseerr  
uutt  ttiill  åå  ttrriivveess  ggooddtt  ii  hhvveerraannddrreess  sseellsskkaapp  ……   

Redaksjonskomiteen TAKKER; -  Konrad Henriksen nok en gang for gode bidrag – i 
alvor og skjemt – til ettertanke – og latter. – Trond Huse og Jan Svoren for bilder og 
Reiner Eichler for materiell og manus til artiklene om ”Sirius Øst” og ”Gubbetreff” … 
Bidrag fra andre mottas med takk. Send det til Håvard Melbye på haavardm@online.no  
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JJuullee--mmøøttee  mmeedd  aallvvoorr  ––  oogg  sskkjjeemmtt..      
Før Leirslagningen på Lillehammer, gikk 11 
Patriarker gjennom ”Utviklingsprogrammet” 
for DKP Grad. 
   Under Leirslagningen holdt Patriark Svein 
Erik Dahlum et engasjert og tankevekkende 
”foredrag” om ”Den Gyldne Leveregel”. Så var 
det tid for det tradisjonelle ”Julespillet” som 
er like fint – hvert eneste år.  
Så var det tid for ”bordets” gleder …  – og et 
trivelig ettermøte.  
    56 Patriarker hadde en trivelig kveld … 

. 

Konrad Henriksen tar for seg  ved bordet.   Full konsentrasjon om julematens gleder…. 
 Asbjørn Holand ser ut til å ha tatt sikte på en 
spesiell go’bit … 

Konrad Henriksen har opp gjennom årene 
bidratt med dypsindige dikt og artikler til 
ettertenksomhet. Men nå slo han til med i en ”ny 
genre” Et dikt om en ”litt spesiell julestri” … 

Hovedpatriark Arne Aafoss meddelte at ”Leirens Lys” ikke 
lot seg skaffe lenger, så 2. HM Jan Svoren måtte ta til takke 
med ”HPs Blomst” for sin innsats som Fung. 1HM under taffelet 
og sin framføring av ett av André Bjerkes fornøyelige dikt.  
    Etter mye god mat – og godt drikke, var det tid for 
oppbrudd – med ønsker om God jul – og vel møtt på Gjøvik til 
Opptagelsen i januar. Drøyt 20 Brødre er kallet. La oss håpe 
at flest mulig av dem ønsker å bli ”en av oss” ….  

JJuulleessttrriiaa  
HHuu’’  mmoorr  hhaa  vvaasskkee  ggoollvvee  åå’’nn  ffaarr  hhaa  bbøørrii  vveedd  
ÅÅ’’nn  bbææssssffaarr  ssiitttt’’  ii  kkjjeelllleerr’’nn  åå  fføølljjee  nnøøyyee  mmeedd..  

HHææiinn  ssiitttt  åå  sseerr  ppåå  sspprriitteenn  ssoomm  rreennnneerr  bbllaannkk  åå  ffiinn  
HHææiinn  ssiitttt  ddæærr  nneerrii  kkjjeelllleerr’’nn  åå  bbrreennnneerr  bbrreennnneevviinn..  

MMeenn  ddææ  kkæænnnn  ffoorrtt  ggåå  ggæællii,,  sskkaa’’  dduu  ffåå  hhøørree  nnåå  
FFøørr  nnåå  sskkaa  jjee  ffoorrtteeæælljjaa  åå  dduu  kkææiinn  hhøørree  ppåå  
EEii  rruussssiinn  ssaatttt  ii  rrøørree,,  ddææ  eeiinnttee  mmææ  eetttt  ssmmeellll  
ÅÅ  dduunnkkeenn  ffllaauugg  ii  ffiilllleerr  eeiinn  ttii’’llii  fføørrjjuullsskkvveellll  

HHææiinn  BBeessssffaarr  ggiikkkk  ii  ggoollvveett  åå  sslloo  sseegg  ggaannsskkee  ssttyyggtt  
HHææiinn  hhooiiee  åå  ssvvoorr  åå  bbææiinnnnee,,  ddææ  hhæærr  ææ  iittttee  ttrryyggtt..  
HHææiinn  llåågg  åå  ssåågg  ppåå  ssaattsseenn  ssoomm  uuttppåå  ggoollvvee  rrææiinnnn..  

ÅÅ  bboorrttii  eeiinnee  rrooaa  llåågg  lluuaa  hhaassss  åå  bbrrææiinnnn..  

JJaa  ddææ  vvaa  ssiissttee  ggoonnggeenn  hhææiinn  bbææssssffaarr  bbrreeiinnttee  sspprriitt  
NNåå  ggåårr  ddeett  bbuussss  tteellll  SSvveerr’’jjee  åå  ggaammmmeell’’nn  rreeiissee  ddiitt  
åå  kkjjøøppeerr  sseegg  nnoo’’nn  ffllaasskkeerr  mmeedd  bbrreennnneevviinn  oogg  øøll..  

MMeenn  ssaavvnneerr  lliikk’’vvææll  hhoobbbbyy’’nn  åå  bbrreeiinnnnee  sspprriitteenn  ssjjøøll..  
  

Konrad – Jula 2010 
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””GGuubbbbeettrreeffff””  mmeedd  rraakkaaffiisskk  ppåå  GGjjøøvviikk  …… 
Tekst: Reiner Eichler.  Foto: Trond Huse 

”Gubbetreffet” hver onsdag i kjellerstua på Gjøvik er en videreføring av kaffepausa 
som dugnadsgjengen hadde da de bygde vårt nye Ordenshus på slutten av 1980-tallet. I 
dag er det vel også blitt  “et logemøte” for Brødre som ikke lenger kan delta på våre 
Logemøter. Her møtes Brødre fra begge herrelogene på Gjøvik. Vertskap går på  
rundgang av frivillige “gubber” (Begrepet “Gubber” er her en hedersbetegnelse …)      

Her serveres det kaffe m/julekake til en pris av kr.30,- pr. person. Kr. 10,- av denne går til husleie. 
Restbeløpet går til innkjøp av kaffe og julekake og finansiering til Rakafisklaget sist i november hvert år. 
Møtene varer fra 10.30 til kl.12.00 hvorav de siste 20 minuttene brukes til trim med sang og mange muntre 
kommentarer. Denne trimmen ble innført av ”Gubbenes” eldstemann ( er i sitt 99. år), Eks OM Arne 
Lauvdal.  Han ble tatt opp i Vår Orden 19. februar 1953 og vil om drøye 2 måneder bli Gjøviks første 60-
års Veteran  
 
Da ”Rakafiskaftenen” ble innført, ble Eks DDSS Kåre Bekkelien invitert. Han skaffet seg Trond Huse som 
sjåfør som seinere har kjørt hedemarkingene til ”Rakafisklagene”. I de siste årene har også DSS Kolbjørn 
Hellum deltatt. I år hadde vi også tilvekst av en “Gubbe” som opprinnelig er fra Gjøvik, Tore Høgetveit. I 
tillegg blir Overmestrene i begge 
Gjøviklogene innbudt “under forutsetning at 
en av dem takker for maten”, og dette gjør 
de selvsagt på en glimrende måte.  
 
Rakafiskaftenen starter kl. 18.00 og varer til 
kl. 21.00. Noen av Gubbene blir hentet og 
kjørt hjem der hvor dette er behov og eller 
ønskelig.  
 
Vi starter med en liten forfrisking, deretter 
går vi til bords og koser oss med god fisk og 
godt drikke og inne i mellom synger vi 
sanger om Rakafisken og Akevitten. 
Stemningen er upåklagelig hvert år og dette 
er et tiltak som alle ser fram til … 

Øverst: Starten er med en ”forfriskning” – med DSS Kolbjørn Hellum i spissen. I Midten: Sang hører til – med 
akkompagnement av Eirik Asplin. Nederst fra v.: Reiner Eichler er ikke klar til å skåle med Terje Fosmark og Ove 
Lauvli. I midten:  Ole W Kavli snakker tydeligvis over bordet. Til h: Hans Tandseter og Ove Lauvli er opptatt av 
fotografen, mens Kåre Bekkelien er mest opptatt av rakafisken, - forståelig nok  …  
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MMøøttee  oomm    NNOOFFAA  ppåå  GGjjøøvviikk  …… 

Torsdag 22. november 2012 hadde Distrikts Stor Sirene Lisbeth 
Wictorsen og Kolbjørn Hellum i Distrikt 10 tatt med seg sine Distriktsråd 
til fellesmøte på Gjøvik for å få en nærmere redegjørelse om hva Norsk 
 Odd Fellow Akademi (NOFA) står for og hva som skjer i Akademiet.  

Akademiet er etablert for å tilføre hele Odd Fellow Ordenen nye 
kunnskaper og energi. Fra NOFA møtte Preses, Stor Sire 
Morgen Buan, Sekretær Odd Gulbrandsen og Stor Redakør 
Kjell-Henrik Hendrichs.I løpet av tre timer ble de fleste sider 
ved NOFAs virksomhet belyst. Spesielt ble det understreket at 
NOFAs virksomhet skal være innrettet slike at  
det får konkret betydning for ikke minst landets loger.  
Dette ser vi allerede gjennom de prosjekter som nå settes i gang 
med å skrive logenes historie. Aktive Brødre og Søstre i flere 
Loger er allerede i gang med i skrive sin loges historie. Dette 
skjer etter et opplegg og med veiledning fra NOFA. Dermed blir 
arbeidet kvalitetssikret. Det ble også påpekt på at det er en 
mulighet for loge og leire i sende en ellere flere representanter 
til NOFAs symposier for på den måten å få nye og uvante  
impulser og kunnskaper inn i Ordensarbeidet. 
 

Storrepresentantene fra disktriktet kom med sine innspill og erfaringer om hvordan informasjonene om 
NOFA var blitt mottatt rundt om i Ordensenhetene. Ikke overraskende rapporterte flere om at begrepene 
akademi og forskning så langt var noe fremmede i vår Orden. I løpet av samtalene ble det klargjort at det 
var ikke hensikten at NOFA skulle være noe livsfjernt og distansert, men at det i NOFA skulle skje et arbeid 
og en vitaliserig som skulle ha praktisk nytte og heve kunnskap og kvalitet. 
Stor Sire Morten Buan trakk opp linjene for arbeidet og fortalt om alt det som faktisk er skjedd i løpet av 
den korte tid NOFA har vært i virksomhet. NOFAs Sekretær, Odd Gulbrandsen, redegjorde for hvordan NOFA 
er bygget opp og fortalte fra det daglige arbeidet som drives. Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs fortalte 
om arbeidet med de prosjektene som det arbeides med, om veiledning og om resultatene hittil. 
 
Deltagerne fra vårt distrikt ved årets symposium 
i Trondheim  i juni ser ut til å være fornøyde 
med opplegget … 

.  
Da deltakerne reiste fra møtet, var det med en 
opplevelse av at NOFA er et friskt pust til vår 
Orden som ikke minst vil være av verdi på 
grunnplanet i Ordenen.Symposiet i Trondheim 
ble gjennomført med 145 deltagere, og arbeidet 
med det neste symposium i Bergen startet 
umiddelbart opp.  

Nytt symposium i Bergen 2013     
De to DSS’er i Bergen står i spissen for den lokale arrangementskomiteen. Symposiet vil bli gjennomført 
etter den samme lest som symposiet i Trondheim, men denne gangen vil det praktfulle Ordenshuset i 
Bergen bli brukt til møtene. 
Tema i Bergen: ”Ledelse i en verdibærende Orden”.  Sett av tiden 30/8 – 1/9 neste år. 
    I dag har vi 9 prosjekter innenfor Akademiet, og vi har 4 forespørsler om å starte opp med prosjekt. 
To av disse vil snart komme med søknad. 
    Ingen lokale Akademier er startet opp. I tillegg til å arbeide med lokale prosjekter, har det kommet 
forslag om at et lokalt Akademi kan stå for foredrag / innlegg innenfor etikk, filosofi, symboler og våre 
ritualer med etterfølgende diskusjon. 
    Akademiet samarbeider også med Den Svenske Odd Fellow Akademien. Vi er representert ved deres 
Högtidsdag, og de er representert ved vårt symposium. Vår Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs er  
korresponderende medlem i Sverige, noe som gjør kontakten enkel. 
Dette var en kort orientering om Akademiet. Ønskes det en lengre orientering, stiller jeg gjerne opp ved et 
logemøte. 

Med ønske om en god jul og ett godt år i 2013! 

Med patriarkask hilsen i T. H. og S. 

Odd Gulbrandsen 
Akademiets Sekretær 
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MMiinnnneerr  ……  
Det er nå avholdt Minneloge rundt om i landet 

over Brødre og Søstre.  
I tillegg har enkelte mistet en i familien, men 
livet må gå videre. Medlemskapet i Logen er 

redningen for mange. Der vi finner  
Vennskap og Kjærlighet i sorgen. 

OOrrdd  oomm  ssaavvnn  ......  
Den som engang har mistet sin kjære, 

vet at savnet er tyngst å bære. 
 

Som årene går vil ditt savn brenne ned, 
og mildnes i dagenes stille fred. 

 
La ikke din sorg gi deg troens tvil, 
selv om du savner et elsket smil. 

 
Gå ut av ditt stengsel 
 la savnet bli mildhet, 

la minnene lyse i dagens stillhet. 
 

La aldri ditt savn bli en byrde som tynger, 
bak skygger er alltid en glede som synger 

 
Det skinner et lys på kjærlighetsbroen, 

må ditt savn bli din styrke i håp og troen. 

21.10.2012. Konrad 

LLaannggssoommtt  bbrreennnneerr  
  ddee  44  llyysseennee  ……    

 
 

Alt er så stille at en kan høre at de snakker til 
oss:  

”JEG ER FREDEN.  
Folk passer ikke på meg så jeg er ferd med å 

slukne.  
Dens flamme ble raskt svakere og lyset døde ut. 

Det andre lyset sa:  
” JEG ER TROSKAPEN.  

For det meste er jeg bare et ord som få kjenner 
til. Derfor har jeg ingen lyst til å fortsette å 

brenne”. 
 Mens lyset snakket, kom en vind 

 og  blåste lyset ut.  

Så kom  det  tredje lysets tur:  
” JEG ER KJÆRLIGHETEN.  

Jeg har ikke lenger krefter til fortsatt å brenne. 
Menneskene neglisjerer meg.  

De har glemt å elske hverandre” 

Da – med ett – kom et lite barn og så de tre 
slukte lysene. Barnet så på dem og sa: 
 ”Hvorfor brenner dere ikke lenger ?” 

Da lysene fortalte barnet årsaken,  
begynte barnet å gråte.  

– Da svarte det fjerde lyset: ”Vær ikke redd. Jeg 
brenner fremdeles og med meg kan du på nytt 

tenne de andre lysene  
– for jeg er HÅPET !” 

Med tindrende øyne tok barnet 
 HÅPETS LYS  

og tente de andre tre andre  lysene. 

La aldri HÅPET forsvinne fra ditt liv  
– og la hver og en av oss verdsette  

TROSKAP, HÅP, KJÆRLIGHET og FRED 
 – og sørge for at disse lysene aldri slukkes ! 


