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Moro og under-
fundig med 
ELSA LYSTAD

Det ble en kulturaften 
av de sjeldne med 
bredt oppmøte av 
gjester og etterlatte i 
tillegg til egne brødre. 
Seniorkunstneren Elsa 
Lystad, med mer enn 
50 års fartstid, bød på 
seg selv og herjet med 
salen som hun ville. 
Og hun etterlot seg et 
så godt humør at lotte-
riet til kaffen gikk med 
rekordomsetning.
Les mer på side 4

To brødre har 
gått bort
Vår loge sørger etter 
tapet av brødrene  
Ole-Jacob Myhre og 
Hans Kristian Vibstad.

Les omtale på side 6

Jubileum 
i Stockholm
Vår vennskapsloge 
Gustaf Wasa fylte 110 
år på slutten av 2007. Vi 
var med på den trivelige 
feiringen.

Les mer på side 3

Nyttårshilsen fra 
Distrikt Stor Sire
– Nok en gang ønsker 
jeg å rette en varm 
takk til alle patriarker 
og brødre for godt 
samarbeid, skriver Per 
Bredo Østby.

Les hans hilsen på side 8

Overmester Svein Juvet (t.v) takket og formann i Nevnd for etter-
latte, Geir Bråten, bød på blomster, mens Elsa Lystad koketterte 
med at hun kunne ta med kaffepotten på godt hundre kroner, siden 
hun ikke skulle ha noe honnorar ellers…
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Kjære bror,

Er du med?
Svaret er selvfølgelig ”ja”. Du er med. Du har 
betalt din medlemsavgift for 2007 og du akter å 
betale kontingenten for 2008 (se side 6). Så da 
er du jo med.
Men
ER du med?
På slutten av sesongen legger vi neste sesongs 
program ut på våre Logesider under Odd Fel-
lows internettsider. Der kan du se hva tilbudet 
er for påfølgende halvår. I løpet av de første par 
møtene i sesongen får du møteprogrammet i en 
hendig liten folder du kan ha i lommen.
Tar du deg bryet med å notere tirsdagene i din kalender? Krysse av for de viktige 
dagene, da vi har gjester (Kulturaften, Sommermøtet), mulige nye logebrødre 
(Info-kveld), når vi selv drar til andre loger (Sjøfareraften, Voluntas) og styrker 
dem i deres arbeid; gallamøtene våre. Det er ved de spesielle anledningene at 
logen trenger deg og at du ER med.
Er DU med?
Over halvparten av våre brødre stiller seg til disposisjon for vårt kollegium og 
de mange nevndene. Her gjøres en jobb som i realiteten legger grunnlaget for 
hverdagen i vår loge. Uten innsats i nevnder og arbeid for logen mellom møtene, 
ville vi være fattige de dagene vi treffer hverandre i Stortingsgaten 28. Snakk med 
meg eller andre i kollegiet og hvordan DU kan være mer med. Og gi ditt besyv 
om programposter på ettermøtene. Her kan vi alle være med å gi logen et rikere 
innhold.
Er du MED?
Logekvelden har mange faser. I god tid før logen settes, jobbes det med å forbe-
rede både logemøtet og ettermøtet. Da er det også tid for en kopp kaffe og en prat. 
Mange ser på ettermøtet som en sentral del av logelivet. Her knyttes bekjentskap 
og vennskap, utveksles synspunkter og erfaringer, utvikles viktige deler av logens 
indre liv.
Sørg for at du får med deg hele logesesongen – og hele logekvelden, slik at du er 
MED!

OM Svein Juvet
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Kombinert Lucia-fest og 110-årsjubileum

Storrepresentant Nils Petter Stensrud og  
Overmester Svein Juvet, med sine hustruer, representerte vår loge, da Brödralogen nr 13 Gustaf 
Wasa feiret sitt 110-års jubileum 15. desember 2007. Her er Nils Petters rapport fra feiringen: 

Det var mange deltagere på ju-
bileumsfesten - dette merket vi 
da vi gikk til logesalen. Flere 
stoler måtte hentes frem. 

Gjennomføringen i salen var 
selvkomponert og bestod av 
svært profesjonelle utøvere 
- interne og eksterne. 

Møtet åpnet med at Over-
mester gikk gjennom alle 
hendelser i 1897 og avsluttet 
med 11. desember og stiftel-
sen av Gustaf Wasa. Parallelt 
hørte vi i salen at en prosesjon 
nærmet seg idet de sang “Santa 
Lucia” og lyden ble klarere og 
klarere. Prosesjonen bestod av 

ungdommer med tradisjonell 
frøken i spissen med lys på 
hodet. De gikk to runder og 
deretter stoppet opp i bakkant 
av midten i salen vendt mot 
Overmester. De sang en rekke 
korsanger, hvorpå igjen “Santa 
Lucia” ifm uttreden. Deretter 
fremførte en av logens brødre 
julesanger på klassisk gitar og 
avslutningsvis tre dype herrer 
med “Helga natt”.

Etter nydelig arrangement 
i logesalen ble det et glass 
Champagne før vi gikk inn 
i festsalen - den var helt full 
av gjester. Vi fikk et svensk 

julebord med alt fra koldtbord 
til lutefisk og hvit saus.

Det ble overrekkelse av gaver 
på podiet og bror overmester 
satte stor pris på St. Hallvards 
gave - som ble overrakt av 
bror Overmester Svein Juvet 
- to store lysestaker i tinn med 
inngravering.

Vi vil takke loge nr.13 Gustaf 
Wasa for et nydelig og hygge-
lig arrangement.

Med broderlig hilsen  
i V. K. og S. 
Nils Petter Stensrud 
Storrepresentant
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– By på deg selv, og 
lær deg å takke når 
noen gir deg kompli-
menter!
Elsa Lystad hadde tanke-
vekkende ord om hvor-
dan vi er mot hverandre i 
hverdagen, da hun overtok 
salen på vårens kulturaften 
og fikk etterlatte, gjester og 
brødre i perlehumør.

For først og fremst bød hun 
på seg selv med anekdoter 
og livskunnskap, ispedd 
smakebiter fra et langt liv 
på scenen.

Over 50 år på scenen
Da Elsa Lystad i mai i fjor 
fikk tildelt H. M. Kongens 
fortjenstmedalje i gull, var 
grunnlaget for tildelingen 
selvsagt å finne innenfor 
rammen av hennes virke 
som en av våre fremste 
skuespillere gjennom de 
siste 50 år. 

Hun har gledet landets 
befolkning gjennom roller 
på mange av landets teatre, 
i fjernsynsteateret fra dets 
spede begynnelse og ikke 
minst gjennom 30 spille-
filmer. 

Debut i 1956
Elsa Lystads debut skjedde 
som Laura Isaksen i Bør 
Børson den 26. august 
1956. Dette var starten på 
over 50 år knyttet til scenen 
til glede for mer enn én 
generasjon. Hun har natur-
lig nok blitt et begrep innen 
scenekunst med humor som 
kjerne, men hun har gjen-
nom sin gjerning også vist 
betydelig bredde som scene-
aktør. Dette kan kanskje 
illustreres gjennom spen-
net fra hennes rolle som 
”Martha” i ”Hvem er redd 
for Virginia Wolf” til rollen 

– By på deg selv, oppfordrer Elsa Lystad
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som en annen ”Martha” i 
serien Fleksnes på NRK. 

Aktiv i teater og revy
Samtidig med at Lystad har 
sørget for store opplevelser 
på tv, teater og film har hun 
arbeidet aktivt med å utvike 
teaterfaget, spesielt gjen-
nom å støtte nye teatergrup-
per. Som medstifter av 
”Lysthuset” i 1966 bidro 
hun sammen med Rolv 
Wesenlund og Harald Heide 
Steen jr. til en nyutvikling 
av revy- og komediesjange-
ren, noe som også inviterte 
til en debatt om humorens 
form og innhold. 

TV-kjendis
Elsa Lystad var med på star-
ten av Frokost-TV i NRK 
1983 som programleder 
sammen med Erik Bye, 
og hun har engasjert seg i 
en rekke nye og krevende 
oppgaver. Gjennom dette 

har hun bidratt til at andre 
artister har fått utvikle seg. 

Uredd og iderik
– Dette er korte og ufull-
stendige bilder fra hennes 
karriere, som viser at hun 
har vært uredd i forhold til 
å ta nye ideer og utfordrin-
ger og sette disse ut i livet, 
uttalte Fylkesmann Hans J. 
Røsjorde da han overrakte 
Kongens fortjenestemedalje 
til Elsa Lystad. 

Med dette som bakgrunn 
mente fylkesmannen at det 
blir enda lettere å forstå 
Lystads naturlige plass i 
showet ”Ingen grunn til 
panikk”. 

– Det må være lov å peke 
på at hun må ansees å være 
et funn som merkevare 
for dem som fremhever 
betydningen av å stå lenge i 
arbeide. Når hun i en alder 
av 77 år også drar rundt i 

landet med dette showet for 
nok en gang å bringe glede 
til folket, forteller dette om 
at det politiske ambisjons-
nivået for å holde seniorene 
lenger i arbeide er alt for 
defensivt, sa Røsjorde den 
gang – og vi i St. Hallvard 
kunne i februarmøtet under-
skrive samme observasjon. 

Humørfylt aften
Da Elsa Lystad avsluttet 
med sin urgamle fremstil-
ling av livet som pasient i 
norsk helsevesen, var suk-
sessen komplett. Monolo-
gen kunne like gjerne vært 
skrevet i dag…

Hun bød på seg selv og 
skulle intet ha for bryde-
riet. Hun sørget selv for 
kaldt vann på flygelet og 
takket vår nye bror Jan 
Erik Stensrud for en smule 
intromusikk – og ikke minst 
Geir Bråten og Nevnd for 
etterlatte for invitasjonen.

Det skal bli interessant å 
se hvem det blir som skal 
hoppe etter denne Wirkola!

Og etterpå satt smilet 
løst og maten smakte 
fortreffelig for både 
fremmøtte etterlatte, 
mange gjester – og 
selvfølgelig våre egne 
brødre. Fotos: 
Sigmund L Løvold



�

RUNDE DAGER  våren 2008
01.01.1938 70 Søderstrøm, Knut-Erik
31.01.1948 60 Johansen, Øystein
21.03.1943 65 Nordby, Hans Erik
11.04.1943 65 Bergersen, Arne Ivar
11.05.1928 80 Brodin, Knut Oscar
13.06.1943 65 Leikvoll, Henrik Arnold

Redaksjonen
Bror Sigmund L Løvold er redakør av bladet.  
Med seg i redaksjonsnevnden har han Per Erik Ask, Geir Bråten 
og Thor O. Ekren. Redaksjonen avsluttet 15.02.2008.

Du finner bladet også på internett: 
www.oddfellow.no/loger-leire: St. Hallvard 10

Vi minnes…
Vår bror Ole-Jacob Myhre døde i november i fjor. Han ble 
innviet i 1996 og fikk dermed ikke så mange år som medlem. 
Ikke desto mindre gledet han seg stort til hvert møte han klarte å 
komme på inntil hans helsetilstand medførte at han var sjeldnere 
å se. For oss som ble kjent med ham, rakk vi å bli kjent med en 
stødig og lun person som satte dype menneskelige spor etter seg. 
Han hadde bare gode ord og meninger om alle han møtte, og vi 
skjønte at dette var en person man kunne støtte seg til og stole på. 
Han blir dypt savnet.

Eks Storrepresentant Hans Kristian Vibstad døde i januar i år. 
Dermed er en av de virkelig gamle støttepilarene med over 50 
års medlemskap borte. Han ble innviet i Loge nr. 14 Polarlys i 
Harstad i 1956, og etter noen få år flyttet han til Oslo og samtidig 
til vår Loge. Gjennom årene i vår Loge bekledde han mange em-
beter og ble til slutt Storrepresentant. Han har også vært Leirens 
Hovedpatriark. Gjennom sitt lune vesen og store klokskap var 
han den fødte Odd Fellow i ord og gjerning. Han etterlater seg et 
stort tomrom nå som han er borte. Hans Kristian Vibstad fikk et-
ter hvert store helsemessige problemer som igjen medførte at han 
ikke var å se så ofte de senere årene. Han blir dypt savnet.

KONTINGENT 
FOR 2008
Kontingenten for 
2008 kan, som van-
lig, deles i to rater. 
Vanlig årskontingent 
er kr. 1.700  
– for veteraner er 
årskontingenten  
kr. 850.

Kontonummeret er 
6043 05 02398
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Sjøfareraften  
– 10. mars!
Vår vennskapsloge, loge nr. 12 
Kongssten, inviterer igjen til sin 
tradisjonsrike og særdeles vel-
lykkede Sjøfareraften.
I år går arrangementet av stabelen

MANDAG 10. MARS KL. 19:00

Vi tar sikte på samordnet transport og 
ser frem til at så mange av brødrene 
som bare mulig kan være med denne 
gangen. Vi er fadderloge for Kongs-
sten, og det er alltid fint å vise solidari-
tet og fellesskap, ikke bare i fest, men 
også ved markeringer, som når logen 
har gradspassering før det stemnings-
fylte sjøfarermåltidet og trivelige 
ettermøtet.

Merkedager våren 2008
Vårsesongen er godt på vei når du 
leser dette. Men de fleste godbitene 
står igjen. Få med deg logevåren 
sammen med brødrene. Her er noen 
dager med ekstra kryss i almanak-
ken.

Vinaften med Thomas Wildey
Det endelige programmet er ikke låst, 
idet vi setter sluttstrek for bladet; men 
våre brødre i Thomas Wildey lover bred 
innføring i sentrale europeiske vindistrikt 
med smaksprøver og faglig veiledning når 
vi treffes tirsdag 25. mars.

Galla og 3. grad
Vi har fått flere gode brødre de siste par-tre 
årene, og det fører til 3. gradspasseringer 
nesten hver sesong fremover. Vær med å 
feire våre nye brødre av Den høye sann-
hets grad 1. april (neida, ikke aprilsnarr!).

Besøk i Gjøvik
Vårt årlige besøk hos Loge nr. 37 Voluntas 
er lagt til tirsdag 20. mai. Da skulle det 
være både lyst og trivelig med en tur til 
Gjøvik og våre fadderbarn, som den dagen 
har vanlig arbeidsmøte og hyggelig etter-
møte sammen med oss.

Tradisjonell sommeravslutning
Vårens siste møte er, tradisjonen tro, med 
damer og går av stabelen 27. mai.

Men vi gir oss ikke med det. Tirsdags-
kvelder i Frognerparken er obligatorisk, og 
forhåpentligvis blir det også et jazz-cruise 
ut på sommeren, om Aspheim vil.
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Vår loge er, selvfølgelig, aktivt med når Sirius-
prosjektet på Radiumhospitalet nå går inn i sitt 
andre år. ”Meningsfylt og givende”, sier våre 
brødre som har tatt sin tørn for pasienter og 
pårørende. 

Nyttårshilsen fra Distrikt Stor Sire


