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L E D E R

Møt så ofte du kan
Møt så ofte du kan er en av Undermesters faste an-
modninger inne i logesalen før logemøtet lukkes.
Et godt fremmøte er viktig og styrker samholdet
mellom logens medlemmer. Kollegiet inspireres
også av et godt fremmøte i logesalen, det blir alltid
satt pris på et godt fremmøte. 
Det oppfordres til at brødre som møter jevnlig tar
kontakt med brødre som kanskje trenger en liten
påminning om møter, tilbys skyss etc.
Høsttermin har vært innholdsrik med bl.a. 40 års
juveler, med nytt rituale, og innvielse av en ny
bror. Begge seremoniene er høytidelige, flotte og gir rom for ettertanke
for alle som er til stede. Dette er store begivenheter i vår loge. 
Ettermøtene har vært sosiale med god stemning og det har vært flere
flotte taler etter både 40 års juveler og innvielse. Stemningen ved bor-
dene på ettermøtene er upåklagelige, samtalene går lett, og både alvor
og skjemt deles mellom brødrene. Bror Roar Hanson har forberedt gode
menyer og brødrene er svært tilfreds med traktementet i høstterminen.
Vi er heldige som har en bror som ønsker å bidra til bevertningen, og
som også bidrar til god økonomi for privatnevnden. 
Privatnevnden, med sine 3 grupper à 4 brødre, jobber iherdig og er
dyktige både til forberedelse til bespisning og sosialt samvær, men også
til servering og rydding/oppvask mot ettermøtenes avslutning. En stor
takk til dere som stiller opp og bidrar til en sunn økonomi og at etter-
møtene blir vellykket.
Så vil jeg til sist oppfordre både brødre og søstre til å invitere en venn
eller flere til våre venneaftener, vi ønsker å øke antall brødre/søstre og
kunne vise dem hva vi står for og kan tilby som loge. 

Med broderlig hilsen 
i vennskap, kjærlighet og sannhet

UM Terje Ekhaugen
Innhold:
Leder 2
Nr. 31 - Sekretærens spalte 3
Nr. 62 - Sekretærens spalte 3
40 års Veteraner i Loge HH 4
Veteraner i loge HH 6
Innvielse i Loge HH 7
Rebekkaloge nr. 31 Cecilia 60 år 8
Gradpassering i Loge HH 16
Venneaften i Loge HH 17
Julemesse for Loge Cecilia 18
Nye patriarker i Leir nr. 23 19
Dugnad på Villa Nore 20
Nye høytalere i Logesalen 20
60 års Veteran i Loge Cecilia 21
25 års Veteranjuvel i Loge Cecilia 21
«Hjertesukk» 21
Villa Nore – historie 22
Ny DSS i Distrikt nr. 23 23
Håpets grad tildelt i Leiren 23
Jubilanter 24
Nye søstre 26
Rakfiskaften i HH 27
Redaksjonskomiteen hilser 28

Terje Ekhaugen



Jubilanter våren 2023
05.01.1938 Hoel,  Berit Johanne 85
06.03.1943 Sørby,  May Hildegunn 80
08.03.1948 Gundersen,  Inger Johanne Krogh 75
09.03.1953 Krog,  Eldbjørg Bingen 70
22.03.1948 Brataas,  Elin Elisabeth 75
26.03.1938 Røsand,  Åse Karin 85
01.04.1948 Riiser,  Signe-Elisabeth 75
08.04.1958 Walberg,  Gro Elisabeth 65
14.04.1938 Garai,  Ingegjerd 85
20.04.1948 Kvakstad,  Jorun 75
03.05.1948 Alvim,  Frøydis Lundesgaard 75

15.05.1968 Anfinnsen,  Ann-Kristin 55
05.06.1948 Fossum,  Astrid Synøve Skovseth 75
05.06.1948 Rosendal,  Marit Eide 75
18.06.1968 Halstvedt,  Ann Kristin Bech 55
29.06.1963 Bakurowitz,  Eva 60

Veteranjuveler våren 2023
Martha Kind 40-år
Anne Lise Gubberud Pettersen 40-år
Gunn Helen Sandvig 40 år

Vi gratulerer!
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Jubilanter våren 2023
03.03.1948 Oraug, Jahn Steinar 75
24.03.1958 Ekhaugen, Terje 65
06.04.1968 Ringstad, Hans Petter Linnerud 55
25.04.1933 Grefslie, Jan Yngvar 90
27.04.1988 Bodal, Ole-Anders Hallgren 35
13.05.1958 Gruer, Gunnar Godtfred 65
03.06.1938 Alstadsæter, Asbjørn 85
19.06.1958 Bodal, Knut Arne 65
21.06.1953 Høglund, Kjell Jan 70
22.06.1993 Volden, Espen Andreas 30
27.06.1943 Kjærheim, Vidar 80

Veteranjuveler våren 2023
05.02.1998 Eek, Per Olav 25 år

Vi gratulerer!

gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

SEKRETÆRENS SPALTE

SEKRETÆRENS SPALTE

NYTT FRA STORLOGEN OKTOBER  2022
Ledsager ved veteranjuveltildelinger
Storlogen har åpnet for at det gis anledning til å ha
med ledsager på ettermøtet ved veteranjuveltil-
delinger.
I tillegg kan ledsager som er Ordensmedlem være
tilstede i salen.

Vedkommende føres inn til reservert plass etter at
logen er åpnet.

Per Chr. Frøshaug
Storrepresentant
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VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET

Jan Yngvar Grefslie og Vidar
Kjærheim fikk tildelt 40 års vete-
ranjuvel i en flott seremoni tors-
dag den 22. september 2022. De
to har fulgt hverandre i sine loge-
vandringer siden de ble tatt opp.
Det var en høytidelig og flott se-
remoni, og med et helt nytt og
forbedret rituale.
Jan kunne ikke være tilstede på
etter-møtet pga helsa, men han
hadde skrevet en flott tale som br.
Per-Olav Eek leste opp (se neden-
for). 

Intervju med Evald Forvik om
hans fadderbarn Jan Yngvar
Grefslie:

Jan, er et JA-menneske
Det var det første Evald sa, «Jan,
er et JA menneske, alltid positiv.»

Jan ble innviet i Loge nr. 62 Hå-
kon Håkonsson den 09.09.82
sammen med br. Vidar Kjærheim. 
Fadderen til Jan er, br. Evald For-
vik. 
Jan har en vært en aktiv bror som
har tatt på seg mange og kre-
vende oppgaver. 

Dette er Jans logevandring:
Troskaps-graden 09.09.82
Vennskaps-graden 15.09.83
Kjærlighets-graden 10.05.84
Sannhets-graden 21.03.85

Embeder i Logen:
Arkivar 1987 – 1989
Kapellan 1991 – 1993
OM H.ass 1993 – 1995
Sekretær 1995 – 1997
Undermester 1999 – 2001
Overmester 2001 – 2003
Fung Eks OM 2003 – 2005

Kallet til leiren og tildelt:
Patriark grad 05.03.1991
DGL Grad 01.09.1992
DKP Grad 04.05.1994

Tildelt Storlogegrad 30.01.2004
Jeg besøkte fadderen til Jan, br.
Evald Forvik, på sykehjemmet på
Edvind Ruuds Hospital. Vi had-

de en hyggelig prat rundt kaffe-
bordet sammen med Evalds kone
Synnøve. Jeg ville gjerne høre
mer om Jans virke utenom Lo-
gen.
Både Jan og Evald var ivrige
sangere i Mysen Mannskor. Der
ble de godt kjent med hverandre
og ble gode venner. Evald ønsket
tidlig i vennskapet å invitere Jan
til å bli medlem i Odd Fellow.
Han mente at Jan ville finne seg
godt til rette og bli en ressurs i
Logen. Nå, førti år senere kan vi
slå fast at han fikk rett.
Jan er senere utnevnt til æres-
medlem i Mysen mannskor. 
«Jan begynte, i 1955 som 22 åring,
å arbeide hos «Magne Skattum» i
Mysen. De drev herreekvipering,
som det het den gang. Jan likte
seg i butikkbransjen og i 1974
overtok han butikken til Hans R
Diskerud i Storgata i Mysen (se
bildet). Jan drev butikken fram til
han gikk av med pensjon og bu-
tikken ble lagt ned. Torsdager er
langdager i butikkbransjen og det
var nok et tidspress for Jan og
klare å kle seg om, og rekke loge-
møtene», sier Evald.

Evald forteller videre: «Musikk
har vært en viktig del av Jans liv.
Han startet alltid dagen ved pia-
noet, og spilte gjerne mange
ganger om dagen».
Evald forteller også at de to
underholdt ved forskjellige an-
ledninger: «Jan spilte piano og
jeg sang. Jan satt seg ofte ned ved
pianoet og spilte for oss når vi
var på turer sammen. Familiene
våre hadde hytte like ved hveran-
dre ved Foxen i Sverige. Vi har
mange gode minner fra våre fel-
les opplevelser på hyttene og
mange felles weekendturer. Vi
hadde også spennende opple-
velser på våre felles bilturer ned-
over i Europa. Evald kjørte og vi
satt på. Våre to familier har vært
omgangsvenner i over 50 år. Det-
te er gode minner», sier Evald.
I 2013 flyttet både Jan og Evald
med ektefeller inn i naboblokka
til Villa Nore. Sentralt beliggende
i Mysen og kort vei til Logen.
Jan er Mysen gutt og var en aktiv
fotballspiller og hadde i mange år
fast plass på Mysens a-lag. Han
holdt formen oppe med å spille
tennis, gå på tur og å jogge, gjer-

40 års veteraner i Loge Håkon Håkonsson

Foran sitter 40 års veteranene, fra v. Jan Grefsølie og Vidar Kjærheim. Bak
fra venstre står Storrepresentant Per Chr. Frøshaug, OM Øivind Hanssen og
Distrikt Stor Sire Arve Rognerud.



ne sammen med Evald. Jan har
også et langt medlemskap i Lions
i Mysen.
Vinterveden sørget Jan for selv. I
arbeidet med å kløyve veden, var
ulykken ute. Uheldigvis fikk han
ødelagt den ene hånda og mistet
tommelen på høyre hånd. Etter
det ble det umulig å spille piano,
noe som sikker var vanskelig for
Jan. Ja, det ble et savn for mange
rundt han også. 
Logen er heldig som har brødre
som Jan, med sitt rolige og beha-
gelige vesen. En trofast bror og et
forbilde for oss andre.
Med stor ydmykhet: Gratulerer
med 40 års veteranjuvel.

Svein Oshaug
Fung Eks OM

PS!  Onsdag 3. nov. 2022 hadde
Jan vært gift med sin Reidunn i
60 år. Gratulerer med diamant-
bryllup.

– og her kommer Jans tale opp-
lest av Per Olav Eek:

DSS, br OM, mine brødre!
«Tiden går fort, fra logemøte til
logemøte, fra innvielse 09. sep-
tember 1982 …….. til 25 års Vete-
ranjuvel i dag». 
Slik startet jeg min tale i 2007. Ti-
den flyr! «Plutselig» er 15 år gått
og blitt til historie. Jeg er nå blitt
enda mer veteran. Tusen takk for
tildelingen av Ordenens 40 års
Veteranjuvel! 
Jeg har vært så heldig å ha hatt
diverse embeter gjennom 14 år.
Det var givende og lærerike år,
og jeg vil takke logen for at jeg
fikk anledning til å bekle disse
embetene. I denne forbindelse vil
jeg også takke kveldens andre 40
års Veteran for det samarbeidet vi
hadde som medlemmer i flere
kollegier.
Jeg vil igjen rette en takk til min
fadder – br Evald Forvik. Det var
han som fikk meg inn på loges-
poret for 40 år siden. Et spor jeg
har trivdes svært godt i. Logen
og felles interesse for sang og
musikk førte oss tettere sammen,
også i privat sammenheng. 
Det er lenge siden mine aktive 14

år i diverse embeter. Men logeli-
vet er langt mer enn embetsverv.
Som logebror påhviler det deg
alltid å ha i tankene: utbre Venn-
skap, Kjærlighet og Sannhet blant
mennesker. Det er høye mål, men
som vi - som Odd Fellow – alltid
skal arbeide med. 
I 40 år har jeg trivdes i vår kjære
loge. Jeg har forsøkt å møte så
ofte jeg har kunnet, men helsen
min har ikke spilt helt på lag i de
siste årene. Ønsket om å være
med på logemøtene har alltid
vært der. Ønsket om å få være
med på kveldens logemøte var så
stort at tanken på å måtte bruke
rullestol var helt ok! Jeg er jo
blant mine kjære brødre.
Igjen, takk for 40 års Veteranju-
vel, og takk for en flott seremoni!
Jeg ønsker vår, loge nr 62 Håkon
Håkonsson alt godt i tiden som
kommer. Jeg vil utbringe en skål
til vår loge, og den rettes til br
OM.    

Jan

Vidar Kjærheim,
40 års Veteran
Torsdag 22. september 2022 ble
Eks Storrepr. Vidar Kjærheim he-
dret med 40-års Veteranjuvel. 
Vidar ble født på Kråkerøy 27.
juni 1943, som yngste barn i en
søskenflokk på 6. Han forteller at
hans foreldre var godt voksne, og

at de ikke hadde planlagt å få
flere barn. Men krigen medvirket
til at Vidar ble født 9 måneder et-
ter at hans far kom tilbake til fa-
milien etter 6 måneder i tysk
fangenskap.
Kråkerøy var et fint sted å vokse
opp, med sjøen og skogen som
naturlige tilholdssteder for kame-
ratgjengen. Lange og varme som-
re og snørike vintre. Selv om han
egentlig var en «spjæle», som les-
te mye og hørte musikk på radio
Luxemburg, hadde han alltid en
fotball i beina. Vidar sparket fot-
ball hver dag. Fortsatt er det FFK
som naturlig nok er favorittlaget. 
Med en far som var lærer, ble det
poengtert at det var viktig «å
kunne noe». Vidar utdannet seg
til et yrkesliv som lærer. Tilfeldig-
heter gjorde at han sammen med
kona Kari, bosatte seg på Ørje
høsten 1971. Der ble han tildelt
en 9-klasse, hvor jeg selv var elev.
Under samtalen vår, mimret vi
litt om skoletida, med særoppga-
ver og kopiering med spritdupli-
kator. Det stod alltid respekt av
Vidar, og vi elever forstod at han
var faglig dyktig. Og han formid-
let kunnskapene på en måte som
har gjort at mye fortsatt sitter
igjen hos meg som gode minner. 

Rundt 1974, kunne Vidar og fa-
milien flytte inn i nybygd hus i
Lihammeren, 2 km fra Ørje sen-
trum. Huset ble satt opp med stor
egeninnsats fra Vidar. Han fortel-

ler at han alltid har likt
å bruke hendene til
praktisk arbeid. Derfor
bygde han også en hyt-
te på Kråkerøy, hvor
han og Kari bor det
meste av sommeren.
Det var alltid noen å
spørre om gode råd,
når byggtekniske utfor-
dringer skulle løses. Og
selvgjort er velgjort.
Vidar og kona Kari
kunne i 2021 se tilbake
på 50 år i Marker kom-
mune. De har alltid
trivdes med friluftsliv
og å ha hyggelige men-
nesker rundt seg. Beg-
ge har markert seg på
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B E SØK  DE  S YK E

Vidar takker for tildelingen av Veteranjuvelen.
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HJ E L P  DE  TR ENGENDE

hver sine felt i samfunnslivet. 
Vidar er svært interessert i histo-
rie, spesielt lokalhistorie. Det var
derfor naturlig å være med på å
danne Marker historielag, og
bygge opp det som i dag er Ka-
nalmuseet. Marker kommune har
mange historiske steder, krigshis-
torie, og, ikke minst, industrihis-
torie knyttet til Haldenvassdra-
get. Men Vidar tok først tak i Bas-
moen grensefestning. Det som for
de fleste framstod som en haug
med stein og grus, viste seg
gjennom flere års hardt arbeid, å
være et festningsverk med unike
bygninger og befestninger. Til
dette arbeidet brukte Vidar både
skoleklasser og profesjonell hjelp.
Ifølge Wikipedia, krysset kong
Håkon Håkonsson grensen den-
ne veien, etter en tur over til
Wärmland. 
I tillegg til interessen for lokalhis-
torie, har Vidar også tatt på seg
andre verv. Han har vært med i
styret for Østfoldmuseene, med-
lem i styret for Seniorakademiet

Indre Østfold, og var medlem av
Marker menighetsråd i 12 år, 8 av
disse som leder.
Etter 6 år på Marker ungdoms-
skole, ble Vidar ansatt som lektor
ved Indre Østfold videregående
skole på Mysen. Her traff han
Erik Tallaksrud, som ble hans
fadder i logen. I tillegg til et kre-
vende yrke som lektor og rådgi-
ver, trebarnsfar, og med mange
interesser på fritida, ryddet han
plass til et godt logeliv. Med sitt
lune og trygge vesen, fikk Vidar
snart mange nye venner. Og det
er nettopp VENNSKAPET han i
dag trekker fram som det viktig-
ste i logelivet. I mange perioder
har han vært medlem av Nevnd
for logens stryrkelse og ekspan-
sjon. Gjennom arbeidet her, bi-
drar Vidar fortsatt med rekrutte-
ring og opplæring av nye brødre.

Vidar ble innviet i Ordenen og
fikk Troskapsgraden i loge nr. 62
Håkon Håkonsson den 09.09.
1982, DGV grad 15.09.1983, DEK

grad 10.05.1984 og DHS grad
21.03.1985. 
Han ble kallet til leiren og tildelt
Patriarkgraden 05.03.1991, DGL
grad 01.09.1992 og DKP grad
04.05.1994.
Embeder i Logen: CM V ass.
1985-1989, Sekretær 1989-1991,
Kapellan 1993-1995, Undermester
1995-1997, Overmester1997-1999
og Eks Overmester 1999-2001.
Han ble tildelt Storlogegraden i
2000. Vidar ble tildelt 25-års Vete-
ranjuvel 20.09.2007.
Jeg håper vi fortsatt får beholde
Vidar i loge nr. 62 Håkon Hå-
konsson i mange år. Han møter
trofast, nesten hver gang, og alle
lytter når Vidar tar ordet. Han be-
kler rollen som SE på en utmer-
ket måte.
Hjemme bruker han tiden på
kona, 3 barn, 7 barnebarn og
hunden «Susi». Han gleder seg
også over alt som spirer og gror
rundt hustomta og årstidenes
skiftninger.

Nils Henrik Olsson

I forrige utgave av bladet hadde
vi artikler om bror Egil Ingar
Karlsen som skulle tildeles 40 års
veteranjuvel, og bror Eks Over-
mester Hans Kristian Foss som
skulle tildeles veteranjuvel for 25
års medlemskap. Dette ble
gjennomført av bror DSS Arve
Rognerud og fungerende Stor-
marsjall Per Frøshaug i en flott og
høytidelig seremoni den 21. april.
På ettermøtet ble det servert pai
med skinke og salat, samt wie-
nerbrød til kaffen. Talerlista var
lang, og bror DSS innledet med å
ønske de to veteranene til lykke
med sine veteranjuveler. Også
bror Overmester holdt tale og
overrakte blomster fra logen til
jubilantene. Deretter holdt begge
veteranene taler, og talene var
som en reise i logens historie i
henholdsvis 25 og 40 år. Begge
har vært aktive brødre i mange
år, og begge er det vi må kalle ty-
piske ja-mennesker når det har

kommet til å ta på seg embeder i
logen. Det kom frem mange gode
historier og minner, og det var
nok mer enn en av de fremmøtte
brødrene som både dro kjensel
på, og nok måtte dra på smile-
båndet av de mange historiene
som ble servert. Til slutt takket
bror Kåre Mons Bye for maten.

Han fungerte også som Ceremo-
nimester under selve logemøtet,
noe han også denne gang utførte
med største presisjon. Vi får tro at
begge veteranene såvel som de
øvrige fremmøtte kunne dra
hjem med gode minner om den-
ne dagen.

Odd Nordgård

Veteraner i Loge Håkon Håkonsson
Foran sitter Vetera-
nene, fra v. Hans
Kristian Foss og
Egin Ingar Karlsen.
Bak fra venstre står
Storrepresentant Per
Chr. Frøshaug, OM
Øivind Hanssen og
Distrikt Stor Sire
Arve Rognerud.
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oppdra  de  fore ldre løs e

Den 6. oktober ble John Olaf Kris-
tiansen tatt opp i vår orden. John
er født i 1939 og oppvokst på går-
den Moseby i Skiptvet. Han bo-
satte seg i Oslo sammen med sin
kone Kari, som gikk bort i 2017,
og døtrene Hanne og Therese.
John har jobbet med kjøp og salg
av fisk i alle år og har vært i le-
delsen i Frionor og Sties Trans-
port. Han bor nå i Askim sam-
men med sin samboer Grethe. Vi
håper du vil trives sammen med
dine nye brødre i vår loge. 

Per O. Kristiansen (fadder)

Innvielse i Logen

En tydelig fornøyd Overmester sammen med den nye bror og hans fadder.

Spente brødre venter på
å bli ført inn i logesalen.

Vår nye bror hilser OM og takker for tilliten.                         Fadder ønsker den nye bror velkommen i Logen.
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Rebekkaloge nr. 31 CECILIA

60 år
Gratulerer med dagen 17. november 2022!

Vår loge har gjennom disse årene vist seg å være livskraftig og stabil
og den har vokst seg stor.

Sterke, dyktige og optimistiske søstre har i alle år jobbet for idealene de trodde på.
Utviklingen har vist fremgang – søstre har vært besjelet med grunntanken i vår Orden 

og de har ført arven videre i samme ånd.
Vi har en god loge med varme, vennskap og samhold! Det gir styrke!

Alt godt for Rebekkaloge nr. 31 Cecilia!
Liv Berit Johansen

Søstre på tur til Nyköping. Her under en rast. Blide søstre med en forfriskning før middagen.

Søstre på ekskursjon ved Nyköpingshus. Lunsj i NK-villaen.

Anne Kristine Løken
og en av de svenske
søstrene utenfor 
NK-villaen.
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Det myldret av søstre på Soli Brug ........... og spekematen smakte nydelig.

Noen koser seg i lobbyen på hotellet. Noen koser seg i lobbyen på hotellet.

Glade damer på besøk. Øverst fra v. Margot, Kari S, Anne Kirsti, Anne Jo-
runn, Berit H, Vigdis, Kari Aa. Oddrun, Laila, May, Frøydis.
i midten: Ruth, Inger Johanne, Turid, Grethe, Guri, Tove, Gunn, Elbjørg.
sittende: Wenche, Berit K, Ellen, Lena.

Praten gikk livlig rundt bordene.
Tove Granli med svensk borddame,
Birgitta Mørk.

Hyggelig å møtes igjen. OM Lilian
Malmberg fra Sverige og OM Ellen
Haarr Nuttall fra Norge.
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Godt besøkt julemesse for Cecilia i 2014. Lunsj i NK-villaen.

Sommermøtet i Ce-
cilia. Tor Idland for-
teller om Museet i
Askim.

Treriksmøtet i Ekenes, Finland med
OM og UM’er fra alle tre Loger i
2014.

Alle 11 70-åringer samlet. Ellen
Haarr Nuttall, Synnøve Sparre
Enger, Tove Marie Presthus og
Magnhild Moe. Bak: Elisabeth Hau-
gen, Anne Karin Gillingsrud, Lene
Marie-Eek, Inger Stenshol, Karen
Susanne Maurtvedt, Solveig Laurti-
zen og Tove Granli.
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Cecilia-søstre på sommertur i 2015.

Enkene møter trofast opp på Allehelgensdag. Denne søndagen møtte fra v.
Aslaug Eriksen, Randi Karlsrud, Astrid Nedregaard, Randi Arnesen og
Gyda Næss.

Noe å bite i for kjøpelystne julemesse-besøkende på Nore.

Noe for enhver smak på salgsbordene.

De besøkende var lutter øre når Jan Isaksen foredro om gravskikker.
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Mannekengene ble til slutt takket med stor applaus.

3-riksmøtet besøkte Solbergfoss kraftanlegg. Her er alle søstrene samlet på Spydebergsiden av anlegget.
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Fjerning av ugras og oppretting av
heller gjør det hele mere tiltalende.

Fra Søstertreff som er på første man-
dager i måneden.

Guro Lie får overlevert diplomet for 60 års medlemskap i Odd Fellow Ordenen
av Stor Sire Morten Buan.

Stor Sire Morten Buan taler til 50 års Vetranen Liv Berit Johansen. Til ven-
stre Dep. Stor Sekretær Svanhild Sandem, og til høyre OM Inger Stenshol.

Mannekenger og eneste mann som konfransier, fra v.: Tore Ertzaas, OM
Inger Stenshol, Liv Berit Johansen, Tove Granli, 100-åringen Liv Sandem,
Margot Aldal og Eileen Baastad.

Privatnemnda kvier seg ikke for å
lage litt «sprell».
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Nyttårsloge 2018. Nydelig dekket bord og vår OM Inger
holdt tale.

50års veteranjuvel til Eks Rådskapellan Turid Diskerud
14. juli 2018

Treriksmøte i Nykøping 6. mai 2018.

60 års veteranjuvel til Boja Evensen den 25. fe-
bruar 2019. Her sammen med Stor Sire Morten
Buan.

Logene feiret Odd Fellow ordenens 200 årsjubileum 11. april 2019.
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Cecilias sommermøte 2019 på Spydeberg prestegård.

Den 23. oktober fylte vår søster Solveig Bergholtz 100 år. Tildeling av plakett til 60 års veteran Lillemor Smestad
18. januar 2020.

Friluftstreff på Einarbu under coro-
napandemien. Her er det pølsegril-
ling på gang.
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Loge 62 Håkon Håkonsson had-
de  den 8. september  gradspasse-
ring til Den Høye Sannhets Grad
for brødrene Gunnar Godtfred
Gruer, Kjartan Dahl, Anders Si-
gurd Bye og Frank Olsen. Det var
en høytidelig og verdig seremoni
og ved taffelet kunne br Over-
mester ønske de nye brødrene av
DHSG til lykke med logens høy-
este grad. Både br Kjartan Dahl
og br Frank Olsen takket for sere-
monien, og deretter overbragte
leirens Storrepr Kåre Mons Bye
en hilsen fra leiren. Han infor-
merte samtidig om de nye re-
glene som ble vedtatt på årets
Storlogemøte hvor man kan mot-
ta kallelse til leiren etter ett år i
Den Høye Sannhets Grad.

Odd Nordgård
Herold

Nybakte brødre av Den Høye Sannhets grad, fra v. Gunnar Godtfred Gruer, Kjartan Dahl, Anders Sigurd Bye og
Frank Olsen.

hj e l p  d ine  medmennesker  der  du  kan

Gradpassering i Loge Håkon Håkonsson

Leir nr. 23 Smaalenenes Storrepresentant, Kåre Mons Bye, hilste fra Leiren
til de nye brødrene av Den Høye Sannhets grad. Til venstre vår nye bror An-
ders Sigurd Bye.
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VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET

Den 17. november arrangerte
Loge Håkon Håkonsson venneaf-
ten og det var et spent kollegium
som lurte på om det kom til å
dukke opp noen interesserte. Vi
hadde denne gangen annonsert
både i lokalavis og i åpne grup-
per på facebook. Tre potensielle
nye brødre dukket opp, og vi fikk
også besøk av bror Lars-Morten
Olsen fra loge nr 2 Eidsvold, som
nylig hadde flyttet til Indre Øst-
fold. Gjestene lyttet lydhøre og
interesserte til det som foregikk i
logesalen, og på ettermøtet gikk
praten lett ved bordene, og jeg
tror alle gjestene følte seg inklu-
derte. Etter måltidet fikk vi et
foredrag om den nye skøytehal-
len som er under bygging i Bå-
stad, og dette var nok interessant
for mange av de fremmøtte brø-
drene og for gjestene. 

Odd Nordgård

Venneaften i Loge Håkon Håkonsson

Jovialt under venneaftenen.

Gode samtaler og blide brødre og potensielt nye brødre under venneaftenen.

Vår bror Kåre Mons Bye i samtale med Lars-Morten Olsen.             Brødrene lytter andektig under foredraget.
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HJ E L P  DE  TR ENGENDE

Endelig ble det julemesse igjen
etter flere år med stengte dører,
munnbind, sprit og isolasjon.
Dette har vi gledet oss til lenge!
Nevnd for utadvendt arbeid har
jobbet iherdig for å få alt på plass
- og for en suksess! Søstrene had-
de forberedt seg godt med fantas-
tisk flotte varer til salgs. Her var
det strikk, kaker, honning, sit-
teunderlag, broderier, ulike hjem-
mesydde handlenett og en hel
masse annet flott + et fantastisk
loddbord !! Her var det mange
som vant flotte gevinster. Bror
OM Øyvind Hanssen lagde jule-
stemning med julesanger på pia-
no. Og folk strømmet til! Det var
kø på utsiden av både kjente søs-
tre men også mange naboer og
andre som hadde tatt lørdagstu-
ren til Villa Nore.
Tusen, tusen takk til alle søstre
som har bidratt med kjøp og salg
og deltatt på selve dagen. Dette
gjør seg ikke selv og en spesiell
stor takk til nevnden som har
stått på sent og tidlig den siste ti-
den. Vi fikk inn ca. kr. 100 000
som er helt overveldende! En
sum blir tildelt til Home Start før
jul.

Lill M. Eiken Hanssen OM

Julemesse for Loge Cecilia

Salget i kafeen med kaker, kaffe og grøt med saft gikk strålende.

Vår eminente OM, Øivind Hanssen,
underholdt med julesanger under
messen.

Oppgjørets time,
Evy Ruud Eng og
Inger Stenshol klare
til telling.

Gode samtaler både i
spisesal og salong, fra
v. Laila Fimland, Eva
Bakurowitz, NN,
Grethe Sørby, Anne
Haakaas og NN.

Brita Engan Ekhaugen var en av de
som passet døren og tok i mot beta-
ling fra de handlende.
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Nye patriarker i Leir nr. 23 Smaalenene

hj e l p  d ine  medmennesker  der  du  kan

Tirsdag 4. oktober ble to av våre
brødre tatt opp i leir nr 23 Smaa-
lenene. Det var en høytidelig og
vel utført seremoni i ordenens lo-
kaler i Sarpsborg, hvor br Chris-
tian Kopperud og br Ståle Frøs-
haug ble tildelt Patriarks grad. På
ettermøtet holdt Hovedpatriark
Jan Kingo Lilleby tale og ønsket
våre nye Patriarker velkommen.
Br Christian Kopperud takket på
vegne av br Ståle Frøshaug og
seg selv for opptagelsen. Også
leirens Storrepr Kåre Mons Bye
ønsket våre to nye Patriarker vel-
kommen i Leiren. 

Odd Nordgård
Herold Christian Kopperud, HP Jan Kingo Lilleby og Ståle Frøshaug.

Etter den høytidelige handling var
det tid for brodermåltid. Her sitter
fra venstre Leirens Storrepresentant
Kåre Mons Bye, Christian Koppe-
rud, Hovedpatriark Jan Kingo Lille-
by og Ståle Frøshaug.

Loge Cecilia – Nevnden for 2021 – 2023 er:
Tone Bjørnstad Tlf. 92834199
Nuttall, Ellen Ingrid Harr Tlf. 92835847
Stenshol, Inger Signe Tlf. 91396563
Larsen, Reidun Lie Tlf. 95750267
Brauer, Kari Juel Tlf. 40855475
Schou, Ingjerd Tlf. 48082600

Loge Håkon Håkonsson – Nevnden for 2021–23 er:
Fung Eks OM Svein Oshaug        Leder 959 64 190
Eks OM Johan Hvalshagen 913 77 208
Br. Kjell Høglund
Inspektør Roar Hanson 416 65 246
Br. Dag Reiakvam 952 00 502

Logenes nevnder for Omsorg
Søstre og brødre: Nevndene er avhengig av at dere melder fra når dere vet om medlemmer
som er syke eller vil sette pris på et besøk eller en telefon fra logene.

NORE-NYTT på nett:
Redaksjonen gjør sitt ytterste for å få delt ut NORE-NYTT
sine utgaver til alle brødre og søstre, i tilfelle der ektefeller
er medlemmer begge to, er det kun søstrene som får. 
MEN det er mulighet på internett til å finne NORE-NYTT,
for dere som er på datanettet:

Gå inn på www.oddfellow.no. Trykk på "Her finnes vi".
Trykk deretter på "Loger". Trykk så på "velg sted" i menyen
i midten og bla deg ned til "Mysen". Velg "Håkon Håkons-
son" og klikk så på "Loge info". I menyen til høyre kan du
nå velge "Nore-Nytt".
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gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

Syv glade damer møtte til dug-
nad på Villa Nore 16. august, og
arbeidet ble gjort med stor iver,
samt glede over å se hvor fint det
ble. Anne Lise Stenberg sørget for
at logesalen er grundig rengjort
og klar til å ta imot oss, hun har
til og med polert skinnstolene i
salen. Resten av dugnadsgjengen
sørget for følgende: 
- Rydde i glassene i stativet på 

kjøkkenet.
- Vaske og tørke glass og hyller i

baren.
- Støvsuge møbler og tepper 

i salongen.
- Støvsuge og vaske i kjelleren.
- Vaske og rydde i skuffer og 

annet på kjøkkenet. 
- Pusse vinduer ved hovedinn-

gangen, samt innsiden av vind-
uene i kjøkkenet og salongen. 

- Vasket foajeen.
- Tørket støv av bilder. 
- Skura plattingen ved hoved--

inngangen. 
- Vasket kjøleron. 
- Tørket støv i kollegierommet. 
Underveis ble det servert kaffe,
ferske påsmurte rundstykker og
gulrotkake, og praten gikk ivrig
rundt bordet. 

Det er mye mer morsomt med
rengjøringsdugnad enn vanlig
rengjøring hjemme, og det er
også en kjempefin mulighet til å
bli bedre kjent med søstrene sine.
Jeg takker for noen trivelige ren-
gjøringstimer med noen av mine
søstre. Jeg gleder meg til neste
dugnad, og oppfordrer flere søs-
tre til å stille opp, slik at jeg blir
bedre kjent med flere. 

Hanne A. Krogh

De som var med på dugnaden:
Berit Hafstad, Anne Lise Sten-
berg, Anne Haakaas, Evy Ruud
Eng, Wenche Stenberg, Gerd-He-
len Karlsrud og Hanne Aksberg
Krogh

Dugnad på Villa Nore

Dugnad 24. oktober – Nye høytalere i Logesalen

Fra venstre: Wenche Stenberg, Evy Ruud Eng, Berit Hafstad, Hanne Aks-
berg Krogh. Bilde til h. Gerd-Helen Karlsrud som vasket i kjelleren.

Gutta med dugnad i Logesalen. Fra v. Roar Hansson, Odd Nordgård,
Christian Kopperud og Svein Oshaug.

I høst oppdaget vi at den ene høytaleren i
Logesalen ikke virket lenger. Den ble sjek-
ket og det ble konstatert at den sannsynlig-
vis var blitt skadet av lynnedslag/over-
spenning.
Det viste seg at denne typen høytalere ikke
lenger var i produksjon, og reservedeler
var umulig å få tak i. Det ville koste alt for
mye å få den reparert hos en spesialist. Det
ble da bestemt at vi skulle kjøpe nye og
disse ble installert i Logesalen på dugnad. 
De gamle høytalerne var veldig tunge så vi
måtte være mannsterke for å få dem ned
uten å sette merker eller ødelegge noe av
Logesalen. Stygge merker på veggene og i
taket, ble sparklet og malt før vi monterte
de nye høytalerne. Det så pent ut og vi var
meget fornøyde med jobben. Heldigvis
rakk vi å få det ferdig til søstrene skulle ha
logemøte den kvelden.

Svein Oshaug
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VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET

Her kommer et lite "hjertesukk"
fra en eldre søster! Logen har
betydd og betyr så meget for
oss, men etterhvert som blir
man eldre og trenger hjelpe-
midler etc. 
Vi blir fortere trette og noen leg-
ger seg tidlig! 
Vi gruer oss til å skrifte til loge-
antrekk!! Ikke kan vi drikke te
eller kaffe så sendt, for da får vi
ikke sove osv osv.
Vi er klar over at det alltid er
noen som er villig til å hjelpe.
Det er ikke det, det står på! El-
ler de fleste av oss liker å være
selvhjulpen!
Da er det godt å ha søstertreff!!

Der møtes vi den første manda-
gen i mnd fra kl 12-14 på Villa
Nore.
Og der møtes vi og føler vår til-
hørighet til loge Cecilia!
Det vitner oppmøtet om! Siste
møte kom søster OM og fortalte
om det nye som skjer i Odd Fel-
low og i logen vår! 
Og på møtet før, fikk vi se den
nye logesalen etter oppussing-
en!
Så, vi følger med, selv om vi
ikke er så ofte på kveldsmø-
tene!
Og så må vi ikke glemme Nore
Nytt!!! Det er noe som «alle»
venter på!

Og den fine (lure) måten avisen
ble distribuert på, med å legge
det ut i diverse butikker var
meget populært! Ellers kan det
bli lenge å vente, for mange. 
Og Nore Nytt blir grundig lest!!
Særlig av oss som ikke «er på
nett». 
Så en stor takk til dere i redak-
sjonen som gir oss et innholds-
rikt blad!!
Vi burde sikkert hjelpe dere
med å bli flinkere til å komme
med våre tanker og meninger!
Takk skal dere ha!

Søsterlig hilsen fra Sol Johansen

"Hjertesukk"

25 års Veteranjuvel
Den 23.5.2022 fikk Inger Johanne
Krogh Gundersen sin Veteranjuv-
vel for ivrig deltagelse i Rebekka-
logen gjennom 25 år.

Inger Johanne ble født i Aremark
i 1948 og hadde to eldre brødre.

Hun flyttet til Sarpsborg i 1962 og
gikk ungdomsskole og handels-
skole der.

I 1973 giftet hun seg med sin Ole.
De bodde i Oslo hvor hun jobbet
på Domus Lambertseter.

I 1974 flyttet de til Askim og i
1976 fikk de sønnen Vegard. 

I 2011 kom endelig barnebarnet
Johanne som de har stor glede av.

Inger Johanne ble tatt opp i Ceci-
lia 25.11.1996 og har vært venstre
assistent hos Overmester, Cere-
monimester i to perioder og kas-
serer. Hun har alltid likt seg vel-
dig godt i logen.

May Sissel Skjolden

60 års Veteran i
Loge Cecilia

Bjørg Løvfald har mottatt sin diplom
for 60 år som Logesøster. Her sam-
men med Anne Ymbjørg Floeng.

Bjørg Løvfald mottok sin velfor-
tjente diplom for 60 års medlem-
skap. 

Anne Floeng
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Villa Nore, historie:
Kjære alle søstre på årets Sommermøte!
Jeg har blitt bedt om å fortelle det
jeg vet om historien til logehuset
vårt her på Mysen. For dere
«gamle» er dette ikke noe nytt,
men det er mange som ikke er fra
Mysen og noen som er såpass
nye i logen at det forhåpentlig er
litt interessant.
Det gamle huset Nore, med
adresse Korterudbakken 6, ble
bygget i 1908 til 1909 som lens-
mannsgård!  I 1918 ble den solgt
til Bjørn Bugge ved Stigen Uldva-
refabrikk, og  Anton Korterud
hadde gården en tid før den i
1927 ble solgt til tannlege Røine.
Ved Røines død i 1962 ble eien-
dommen solgt til OddFellow.
Men; Odd Fellow brødrene had-
de stiftet logen Håkon Håkons-
son i 1959. De hadde da møtene
sine på Festiviteten i Mysen.
Noen av brødrenes koner dannet
Rebekkaforening her på stedet og
reiste i 5 år frem og tilbake til
Halden på logemøter, mens for-
eningsmøtene ble holdt på Festi-
viteten, og nye medlemmer ble
rekruttert.
De leide seg altså inn i tredje eta-
sje i Festiviteten på Mysen. Der
måtte logesalen bygges opp og
bygges ned igjen etter hvert
møte. Det var mye utstyr som
skulle på plass til hvert møte, og
ryddes på plass etterpå. Utstyr til
en loge krever mye tid og omtan-
ke. Samholdet ble sterkt søstre og
brødre imellom og de hadde en
lærerik og interessant tid med
mye glede. 
Men , altså, i 1962 ble det for-
handlet med avdøde Røines fa-
milie om kjøp av Nore.
De var 2 unge loger som ikke
hadde fått lagt seg opp noen
penger, men ønsket var stort om
å få egne lokaler! 
Dugnadsånden var stor, og ved
hjelp av driftige Odd Fellow  brø-
dre, med blant annet aksjebrev
(eiendeler i selskapet) og Odd
Fellow Ordenen i Norge fikk de
lånt penger og de kunne kjøpe
eiendommen!

Det ble en tid med mye dugnads-
arbeid for å bygge om huset til
selskapslokaler og et tilbygg med
stort kjøkken og logesal, slik at
det kunne fungere til Ordensar-
beid. Det nye logelokalet ble inn-
viet 23. november 1963 
Loge 31 Cecilia ble instituert
17.november året før! = 60-års ju-
bileum nå i høst!!
De var så heldige å få et vertskap
til å bo og arbeide i huset. Odd-
bjørg og Mikael Jørstad var gull
verd med nydelig mat og delika-
te dekkede bord. De ble også
medlemmer i hver sin loge.
Huset ble mye brukt som sel-
skapslokaler foruten logemøtene.
Jørstad var en god kokk og var
også etterspurt med catering i vid
omkrets.
Det er mange historier om etter-
møtene i denne tiden. Mange ble
sittende igjen og hadde mye
moro sammen med Oddbjørg
Jørstad- som jo bodde der og
kunne låse etter siste
mann/kvinne. 
Anne Lise Piwowarski forteller
om Kari Skadsheim, Gullborg
Diskerud (Mor til Tore Diskerud),
Esther Olsen og Maiken Faureng
- som ofte satt igjen og ruslet
sammen hjemover i sene kvelder.
Det ble gode 40 år på denne må-
ten, før forfallet meldte seg og
forskriftsmessige forbedringer
ble nødvendig.
Det ble nok utført nødvendig
vedlikehold, men husets stan-
dard trengte å bli hevet. Det var
behov for handicaptoalett, tids-
messige garderobeforhold og
større selskapslokaler. Huset
trengte både reparasjoner og
oppussing. Det ble satt ned komi-
teer og det ble satt fram gode for-
slag.
Men alt strandet på økonomien –
alle forslag ble beregnet til dyrere
enn vi kunne klare. 
Det ble en vanskelig tid med
mange meninger! Hust ligger jo
sentralt og sikkert en attraktiv
tomt.  Diskusjonene gikk blant

annet på om vi måtte selge hele
huset, kjøpe gamle Betel misjons-
hus, begynne å leie oss lokaler el-
ler om vi skulle kjøpe oss inn i en
etasje i et av Mysens nye bygg. 
Det ble innkalt til allmannamøte

14.02. 2006. Stemningen var
svært anstrengt, men før noen
fikk komme med innlegg om ri-
ving eller salg åpnet styreleder
John Altenborn med diktet. «Det
er den draumen me ber på at
noko vedunderleg skal skje»…..
av Olav Hauge:
At tidi skal opna seg
At hjarta skal åpne seg
At dører skal åpna seg
At berget skal åpne seg
At kjeldor skal springa
At me ei morgonstund skal glida
inn
På ein våg me ikkje visst um
Spenningen var fortsatt stor i for-
samlingen og ingen skjønte noen
ting før han fortsatte: 
Noen av våre logemedlemmer

hadde lest i NoreNytt at vi strev-
de med hus og økonomi. De ville
gi 5 millioner kroner til oppus-
sing av Villa Nore! 
Den eneste betingelsen var at vi
skulle ha dugnader og vedlike-
holde huset hele tiden!!
Det ble vanskelig å holde giver-
nes navn hemmelig , så det kom
etter hvert fram at det var Turid
og Tore Diskerud som var giver-
ne. De var selv medlemmer i lo-
gene våre og hadde begge forel-
dre som hadde vært med å stifte
logene her på Mysen. En sterk til-
knytning følte de begge.
Det ble et nytt eventyr! Den store
gaven forpliktet medlemmene i
logene. Men den var også til
mektig inspirasjon. Det gamle
huset ble revet og logesal og
kjøkken med kjeller skulle bestå.
Dette ble pusset opp med en
enorm dugnadsinnsats!! Det er
ikke vanskelig å berømme styret i
A/S Nore ved John Altenborn og
overmestrene  for logene for inn-
satsen. Fra vår loge må jeg gi s
May Sørby og s Turid Mohrsen
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en stor takk for deres utrettelige
innsats- blant mange andre! Det
ble også besluttet ny eierform, og
heretter skulle Nore eies av et
Nore BA (Begrenset Ansvar)
Vi måtte låne penger i tillegg, og

en del av dugnaden var at loge-
medlemmene betalt inn kr 1000,-

i 5 år for å betale ned på lånet.
Den gamle delen ble flott restau-
rert og  den nye delen med flott
nytt hus sto ferdig bygget og vak-
kert innredet i November 2007.
Ny adresse fikk vi også: Villa
Nore, Torggt 19, 1850 Mysen
Det ble innvielse og stor innflyt-

tingsfest 17.11.2007 i Mysens nye
storstue.  Det ble ikke spart på
takknemlige ord og gode ønsker
for bygget og dets brukere! I til-
legg til logene våre, leier vi ut fast
til Frimurerordenen, Tempelrid-
derordenen og til Rotary. 
Her sitter vi i dag i et hus som er
en pryd for Mysen. Stor takk til
alle medlemmer som har bidratt
på hver sin måte!
Men vi må altså aldri glemme at
oppfølging og vedlikehold er vik-
tig og at vi er avhengige av oss
alle for at vi fortsatt skal glede
oss over dette flotte huset vårt
med parkeringsplasser og hage!!

Takk for meg.
Reidun Lie Larsen

Logehuset Villa Nore slik det er i dag.

Ny Distrikt Stor Sire
i Distrikt 23
På leirslagning i leir nr 2 Borg
den 28. september 2022 ble Anne
Kristin Bergerud installert som
ny Distrikt Stor Sire for Distrikt
23 Smaalenene. Den verdige og
flotte seremonien ble utført av
vår Stor Skattmester/Eks Dis-
trikts Stor Sire Ann-Helèn Tor-
galsbøen Pedersen.
Vi ønsker vår nye DSS til lykke
med embedet.

Herold i Loge nr. 31 Cecilia

Bak f.v. Fung. Eks HM Gerd Anna
Østli Kristiansen,
Stor Skattmester/Eks DSS Ann-
Helèn Torgalsbøen Pedersen.
Foran: DSS Anne Kristin Bergerud.

Håpets grad tildelt i Leiren
Den 26.10.2022 ble to søstre fra
Cecilia tildelt Håpets Grad i Leir
nr. 2 Borg.

Herold i Loge nr. 31 Cecilia

Fv: Lene B. Nybakken Frøshaug, Loge nr. 31 Cecilia, Anne Lise Stenberg,
Loge nr. 31 Cecilia, Grethe Thon, Loge nr. 17 Unitas, Eivor Held Sundling,
Loge nr. 17 Unitas, Tove Irene Bakke, Loge nr. 17 Unitas og vår Hovedmatri-
ark Inger Signe Stenshol.
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Kari Skadsheim 90 år

Søster Kari Skadsheim, kom med
sin mann Magne, til Mysen i
1957. 
Flere i bekjentskapskretsen var
Odd Fellows, og både hun og
Magne tok med i logene her på
Mysen, og fikk etter hvert høye
embeter begge to. 
Søster Kari har vært flittig både i
logen og kirken, og det er mange
som har glede av alle de nydelige
håndarbeidene hun har levert til
utlodninger etc. 
Da Magne døde, solgte hun villa-
en i Hubroveien og flyttet inn i en
omsorgsbolig i Smedgata. 
Her trives hun godt, og vi kan se
henne ta sin daglige spasertur. 
Hun har mye besøk av barn og
barnebarn, og hun er en stolt ol-
demor. 
Hver onsdag besøker hun og søs-
ter Anne Lise Piwowarski søster
Ida Lind. 
De er de tre siste i «sekserklub-
ben» som de stiftet i 1972 (loge-
søstre).
Lørdag 15. oktober ble hun feiret
på restaurant Fortet av hele fami-
lien, pluss slekt og venner. 
Tirsdag 18. oktober var selve 90
årsdagen og da kom eks. OM
Anne Floeng på visitt med loge-
blomstene, pluss søster Unni
Stoltz. Jubilanten var i fin form og
satte stor pris på besøket. 

Vi takker søster Kari for alt hun
har gjort for loge Cecilia og øn-
sker fortsatt mange gode år frem-
over.
    Anne Lise Piwowarski /Sol Johansen

Grethe Marie Sørby –
80 år

Grethe Marie Sørby hadde den 28
juli i år stort jubileum.  Da var det
80 år siden hun ble født på Gull-
haug i Botne, som nå tilhører
Holmestrand kommune.  I Hol-
mestrand vokste hun opp og gikk
på folkeskole, realskole og han-
delsskole.  Så fikk hun jobb på
Høyang Aluminiumsindustri
som laborant. Traff etter hvert sin
Vidar og de gifta seg i 1963. De
fikk barna Kjersti og Kjetil.
Vidar var elektriker og de første
årene bodde de i Holmestrand,
men flytta til Skoppum i Vestfold
i 1968.  Det ble mer på flyttefot, i
1972 flytta de til Trøgstad.  Der
var Vidar installasjonsleder og el-
verksjef på Trøgstad Elverk.  De
bygde seg hus og slo rot i Trøg-
stad.
I 1977 starta de Sørby Elektriske.
Grethe var med der for fullt.  De
solgte firma i 1993.  Da fortsatte
hun i Teleservice i Askim til hun
var 65 år.
Grete har mange jern i ilden.
Søm har vært en stor lidenskap.

Sydd for familien og andre. Lager
flotte kort av papp og papir.  Ha-
gen opptar mye av tiden.  Deilig
å drive der.  Frivilligsentralen
med gjenbruk opptar mye tid.
Her kommer syferdighetene fram
igjen.
Rigmor Løes er sønnens sviger-
mor og hun pratet varmt om lo-
gen over lengre tid.  Så i 2005 ble
hun tatt opp med Rigmor som
fadder.  Hun har funnet seg godt
til rette og ser fram til møtene.
Hele tiden har hun vært med i di-
verse komiteer.   Hun har en god
og aktiv pensjonisttilværelse og
nå bor de bokstavelig talt midt i
Skjønhaug.

Bjørg Skjenneberg

Marit Natrud – 80 år 

Den 7 november 2022 ble Marit
Natrud 80 år.
Hun er født og oppvokst på
«veststua» Ruud i Båstad.  Etter
endt realskole dro hun til Oslo.
Jobbet noen år med punching av
hullkort, men fant så ut det var
ikke dette hun egentlig ville.  Det
var å bli husstellærer.
Da tok hun jobb i Manpower som
vikar, og tok gymnas på 2 år på
kveldstid. Så gikk hun på hus-
morskole et halvt år og til slutt
måtte hun ha praksis hos en fami-
lie et halvt år.  Det var hos en fa-

JUBILANTER
Fra nå av vil vi kun bringe omtaler av våre flotte 80, 90 og 100 årsjubilanter i Nore-Nytt.

VENNSKAP  •  K JÆRL IGHET  •  S ANNHET
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milie i Holmenkollåsen med hyt-
te utenfor Kragerø.  I den tiden
lærte hun veldig mye, og ikke
minst bli glad i sjømat.  Så var
det duket for Statens lærerskole i
husstell, Stabekk.  Etter 2 år der
var målet nådd.  Hun var husstel-
lærer.
Etter noen år med i jobb i Oslo-
området, og innom Grenlands-
området, endte hun tilbake på
«veststua» Ruud igjen, med
mann og barna, Lornts og Gun-
hild. Her fikk hun jobb på Askim
videregående.  Der har hun vært
til hun gikk av med pensjon.
Hun kan se tilbake på et godt læ-
rerliv og har alltid vært glad i ele-
vene sine.

Marit er i overkant interessert i
kunst og poesi.  Hun tenker tilba-
ke på tiden i Oslo da hun brukte
alt av penger på teater, kino og
konserter og ikke forglemme
Jazzkjelleren.
Gjennom lærerlivet har hun mye
videreutdanning som spes.ped,
helse- og sosialfag og ikke minst
miljø og klima.  Som tilhenger av
det økologiske, begynte Marit å
dyrke ringblomster.  Disse laget
hun økologisk ringblomst salve
av.
I sin pensjonisttilværelse bruker

hun mye tid på barnebarna.  To
ganger i uka har hun kjørt til
Oslo og henta på skole og barne-
hage.  Dette elsker hun.  Målet nå
når de har blitt større er at de skal
lære å lage mat. 

Hun setter stor pris på logen.
Den betyr mye for henne.  Ikke
minst samværet med alle søs-
trene.  Hun gleder seg nå når hun
flytter til Mysen å kunne rusle til
Nore på møter.  Tiden var nå rik-
tig å flytte til leilighet.  Kroppen
er ikke hva den var, men hodet er
like fult og aktivt.  Hun gleder
seg til et rolig pensjonistliv i My-
sen.

Bjørg Skjenneberg

hj e l p  d ine  medmennesker  der  du  kan

Harald Rømuld 80 år
Harald fylte 80 år 9. august i
2022. Han ble innviet i Logen i
1991 og fikk Den Høye Sannhets
Grad den 05.mai 1994. 
Fra 1995 til 1999 var han Ceremo-
nimesterens høyreassistent. 
I 2001 ble han utnevnt til Cere-
monimester. Den krevende opp-
gaven tok han seriøst og
gjennomførte ritualene høytidelig
og verdig.

Harald har vært en aktiv bror i
Logen og sagt ja, når han har blitt
spurt om en oppgave eller et
verv.
Han ble i 2005 valgt til Logens
Undermester. I 2007 gikk han så
på som Logens Overmester. Disse
årene var det mye som skjedde i
Logen. Nye Villa Nore ble bygget
slik den står i dag. Mange brødre
tok stort ansvar i byggingen. Det
var nok en stri tørn for Kollegiet
og Harald Rømuld i disse årene,
selv om det var eiendomsselska-
pet med br. John Altenborn i spis-
sen som ledet byggearbeidet.
Men det var helt sikkert en stor
glede å være vert ved innvielsen
av nye Villa Nore som Overmes-
ter i februar 2007. 
I 2011 var han ferdig med sin pe-
riode som Fungerende Overmes-
ter.  Harald ble så i 2011 utnevnt
til å sitte i Undersøkelsesnevn-
den. Jeg husker godt at Harald
kom hjem til oss i Sørlia i 2013,
da jeg søkte om medlemskap.

Han var samtidig medlem i No-
minasjonsnevnd og Logens
Nevnd for Styrkelse og Ekspan-
sjon.
Så ble det engasjement i Nomina-
sjonsnevnden 2017 -19, og er i
denne perioden (21-23) med i
Nevnd for Utadrettet arbeid.

Br. Harald ble tatt opp i Leir 23
Smaalenene i 1999 og fikk Den
Kongelige Purpurgrad i 2001 og
Storlogegraden i 2010.I 2016 fikk
han sin 25 år Veteranjuvel. 

Harald er fortsatt en aktiv mann
og sist jeg snakket med han var
han i fullt arbeid med motorsag
på Museet i Askim. 
Gratulerer med dagen som var.

Svein Oshaug

Jubilanten med hjelm sammen med fra v. Bratstrøm, Skarestad og Spjudvik
som driver med rydding av skog på museumsområdet i Askim 3. mai 2021.

Harald holder tale under invielsen
av nytt logehus i 2007.
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gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg

Nye søstre
Anne Bente Aronsen, født
14.11.1964
ble innviet i vår Loge 12.Septem-
ber 2022. 
Vi møttes over en hyggelig lunch
i Mysen,
praten gikk livlig, og jeg fikk et
godt inntrykk av
Anne Bente, som  er født og opp-
vokst i Mysen ,og hun
har en datter.
Hun er utdannet frisør, -lærer i
eget fag og i engelsk.
Nå jobber hun på Strømmen som
spesialkonsulent
på Strømmen Videregående Sko-
le. 
Anne Bente er glad i å trene, filo-
sofere over stort og smått 
og bruke naturen.
Hun har lange arbeidsdager, så
det blir liten tid til hobbier.
Hun ønsket å begynne i Logen
for egen utvikling , samhold
og vennskap, og hun liker å være
flere samlet med tilsvarende 
verdier og holdninger.
Jeg spurte også om hva hennes
verdier er, og det var integritet,
rettferdighet, omtanke og generø-
sitet.
Det er ingen tvil om at Anne Ben-
te  vil  være en god søster som
vil bidra positivt  i vår Loge.

Fadder, Anne Floeng
Elin Therese Minge, fFødt
23.september 1963, ble innviet i
Loge nr. 31 Cecilia mandag 12.
september 2022. Det var en vak-
ker seremoni i logesalen på Villa
Nore. På ettermøtet serverte pri-
vatnemda bakt potet og kake til
dessert. Elin ble ønsket velkom-
men i vår loge, og hun holdt tale
fra seg selv og de andre innviede.
Elin er oppvokst i Båstad, og har
bodd mange år i Oslo. Nå bor
hun i Son. Hun har tre voksne
barn og hun har barnebarn. Elin
er glad i livet og familien sin.
Hun er også en god venn som
har omtanke for alle, har god hu-
mor, er raus, snill og pliktoppfyl-
lende. Hun både er og kommer
til å bli en god logesøster. Hun
gleder seg til oppgavene som
venter henne, og vil gjerne lære
mye om logen. Jeg ønsker Elin

velkommen som logesøster og
håper vi får mange fine år i logen
sammen.

Anne Lina Fimland

Toril Klemmetsen er født og
oppvokst i Askim med 3 søsken.
Hun har bodd mange år utenfor
Askim før hun igjen flyttet tilba-
ke først til Tomter og nå i som-
mer til Askim. Toril er utdannet
vernepleier med spesialutdan-
ning innen psykisk helse. Toril og
jeg har jobbet sammen i spesialis-
thelsetjenesten for psykisk helse-
vern, Spydeberg kommune og nå
i Indre Østfold kommune. Hun
er en kvinne som har stor omsorg
for sine medmennesker, er profe-
sjonell og har et varmt hjerte.
Jeg  ønsker henne varmt velkom-
men i logen og vet at logen får en
søster som har mange flotte res-
surser. 

I VKS fra din fadder OM Lill

Heidi Lindemark født 4 desem-
ber 1967 ble innviet i vår loge
12.09.22. 
Hun vokste opp på Tomter med 2
yngre søsken. Hun hadde skole-
gangen på Tomter, var et av de
første kullene på Hobøl ung-
domsskole, og tok videregående
skole på den gang Hov vgs. i As-
kim. Gjennom hele oppveksten
var det aktiviteter som håndball
og speider`n som hun også var
aktiv i som leder etter at hun flyt-
tet tilbake til Tomter da hun selv
fikk familie.
Etter hvert flyttet Heidi med 3
barn til Trøgstad, og ble storfami-
lie med ny mann med 2 barn i
samme alder. Det var mange
travle, aktive og gode år som re-
sulterte i stort nettverk og ulike
engasjement i lokalmiljøet. Dette
har gitt varige vennskap og skapt
tilhørighet til Indre Østfold. Etter

at barna flyttet ut, gikk ferden vi-
dere til Mysen, der hun og man-
nen bor i leilighet med kort gåav-
stand til arbeidsplassen, Indre
Østfold Barnevern, som holder til
på Heggin. 

Heidi har grunnutdanning som
førskolelærer med spesialpeda-
gogikk. Hun har i all hovedsak
jobbet som styrer og virksom-
hetsleder i barnehage etter utdan-
ning. Hun tok parallelt med dette
videreutdanning i Organisasjon
og Ledelse, Coaching/NLP og
Veiledning.
En kort periode jobbet Heidi i
BUFETAT, det statlige barnever-
net, som rådgiver på en institu-
sjon i Skiptvet for enslige mindre-
årige asylsøkere. 
Oppvekst og livsmestring for
barn og unge, har alltid vært en
drivkraft for Heidi. Da det ble le-
dig stilling som rektor på Mor-
tenstua Skole i Mysen, søkte hun
den og jobbet der som rektor i 7
år.
Etter å ha jobbet i lederstillinger i
nesten 30 år, og med ønsket om å
jobbe tettere på enkeltmennesker
og i sterkere relasjon med barn og
unge, åpnet det seg muligheter i
Barneverntjenesten. Der har Hei-
di jobbet de siste snart 6 årene. 
Fritid og helger brukes til tid
med familie, barn og barnebarn,
friluftsliv og på hytta på fjellet.
En god bok, strikketøy, en god
prat med noen og en kopp te, er
restitusjon og lading av batterier
for Heidi. 
Jeg er glad Heidi blir med i Loge
31 Cecilia, og som fadder ser jeg
frem til å følge henne videre og
håper hun vil trives og får mange
hyggelige år i vår loge.

Marianne Høitomt Dahl
fadder

Foran fra venstre:
Toril Klemmetsen, Anne
Bente Aronsen, Elin
Therese Minge og Heidi
Lindemark
Bak fra venstre: OM Lill
Margrethe Eiken Hans-
sen og Eks OM Anne
Ymbjørg Floeng
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oppdra  de  fore ldre løs e

Torsdag den 24. november møtte
rundt 35 brødre til den tradisjo-
nelle rakfiskaften. 
Allerede tidlig på ettermiddagen
var UM Terje Ekhaugen, Str Brita
og medlemmer i Kollegiet i gang
med forberedelsene. Hovedretten
var innkjøpt fra Røn gård i Val-
dres. Vel 7 kilo vellagret rakfisk-
filetter ble forsiktig oppdelt og
lagt på fat. Mandelpoteten ble
voktet nøye i kjelen. Rundt 70
egg var kokt, renset og oppdelt.
Løk, purreløk, rødbeter, lefser ble
tatt fram og satt på bordet. Det
går rykter om at Akevitten ble
prøvesmakt på kjøkkenet, for sik-
kerhetsskyld.
Bordene var fint pyntet av Br. Per
Christian Frøshaug og str. El-
bjørg. 
Vi gikk til bords kl. 19 og UM øn-
sket alle hjertelig velkommen til
bords. Med br. OM ved klaveret,
sang vi Rakfisksangen til ære for
rakfisken. Det smakte tydeligvis
godt og det ble stille rundt bor-
dene. De flinke søstrene som
hjalp til på kjøkkenet, fylt opp
matfatene ved behov. Kaffe og
konfekt ble servert i salongen.
Vi hadde mye rakfisk igjen, og
køen ble lang da vi tilbød brø-
drene å få kjøpe filetter. Filetene
gikk til selvkost pluss 25 kr (som
går til Logen). Det skal være godt
under salgspris i butikken. 
Loddsalget denne kvelden gikk
til Nevnd for Utadrettet arbeid.
Takk for en fin kveld med god
mat og hyggelig selskap.

Svein Oshaug

God mat og hyggelig selskap

Antydning til kø ved ankomsten.

Rakfisk-elskere rundt bordene.

Drøset går i salongen.
Uvurderlig hjelp på kjøkkenet. Fra v. Eldbjørg Frøshaug,
Brita Ekhaugen, Laila Westby og Gerd-Helen Karlsrud.
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Kom gjerne med tips og råd, og aller helst med egne bilder, innlegg og artikler. 
Hva som helst egentlig. Både ting innenfra og utenfor huset.

Nore-Nytt blir aller best med samarbeid -:)

Frist for levering av stoff til Nore-Nytt nr. 1-2023 er 10. mai.

God jul og vinter ønskes
alle logebrødre og logesøstre!

Hilsen fra Nore-Nyttredaksjonen


