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Sommeren er på 
vei – vi tyvstartet 
med fjordtur

Svein Juvet tar den 
tradisjonelle sommer
hilsenen fra Overmes
ter i lederen på side 2, 
der han også reflekterer 
over siste sesong og 
ser frem til høstens 
opplegg. Men de som 
var med MS Rigmor 
på fjordtur, gleder seg 
fortsatt over en minne
verdig aften på Bøljan 
Blå!
GOD SOMMER!

Se bildene på side 12

Tankevekkende 
om MS
Skummel og snikende 
sykdom forklart på 
sjelden enkel måte av 
spesialist på området. 
Tankevekkende for 
brødrene.

Les mer på side 6

Krafttak for kreft-
saken
Første år av Siriuspro-
sjektet gir mersmak. 
Odd Fellow Ordenen 
satset stort på ”Ærefrykt 
for livet” – uten fortjent 
oppslutning.

Les mer på side 7

Skifte av UM
Bror Finn 
Wilsgaard 
ble på 
møte 29. 
april valgt 
til ny Undermester etter 
Willy Zachariassen.

Les mer på side 2 og 3

Det må bli suksess når værgudene står arrangøren bi og 40 
brødre, venner og familie koser seg i sommersolen ombord i 
erverdige MS Rigmor med ”fingermat” og glad prat til den sene 
aftensolen vinket oss farvel sammen med noen velvalgte ord fra 
OM Svein Juvet, som benyttet anledningen til å takke for hele se-
songen og minne oss om sommerens logetilbud (se inne i bladet).
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Kjære bror,

På tampen av vårsesjonen er det tid for både 
å reflektere over utviklingen av vår Loge og å 
se fremover mot sommerens og høstens mulig
heter.
Først og fremst vil jeg takke brødrene for en 
minneverdig sesong med variert innhold og 
mange tankevekkende samvær.
Dette og forrige nummer av St. HallvardNytt 
gjenspeiler livet og innholdet i våre samvær før 
og etter logemøtene, på fritiden og i hverdagen 
forøvrig. Vi husker aftener med underholdning, 
opplysning, gode diskusjoner og innlegg til 
beste for Logen. Og vi husker turer til fjells og 
på fjorden.
Andre hendelser huskes med vemod. Våre to brødre som vi måtte takke farvel 
minner oss om livets forgjengelighet, men også den glede broderskapet gir!
I mars fikk vi beskjed om at vår Undermester måtte trekke seg fra sitt embete. 
Bror Willys nye arbeidssituasjon ville forhindre ham i å stå embetet ut. Jeg er den 
første til å beklage; men vår avtroppende UM tok en beslutning det står respekt av 
til beste for Logen - og jeg er samtidig glad for at han fortsatt vil ha anledning til å 
delta på våre møter! Samtidig vil jeg ønske nyvalgt UM Finn Wilsgaard lykke til i 
embetet opg velkommen inn i Kollegiet.
Litt vemodig er det også at vi i sommer ikke har Frognerparken Café som treff
punkt. Det har vi møttes tirsdagskvelder i snart 50 år. I år er den stengt. Vi håper 
den gjenoppstår til neste sommer – og har samlet oss om Borggården Restaurant 
ved Rådhuset som sommerens tirsdagssted.
Er du nysgjerrig på høstens program, vil du se at det allerede ligger ute på vår 
hjemmeside under oddfellow.no. Vi begynner 9. september med valg av nevnder, 
og så går det slag i slag. Husk, ikke minst, informasjonsmøtet 14. oktober. Ta med 
din kandidat til Logen!
Med det ønsker jeg brødrene og deres familier en riktig god og helsebringende 
sommer som gjør at vi kan samles igjen til høsten med fornyede krefter og på
gangsmot til gavn for Logen og oss selv.

OM Svein Juvet
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Vår loge feiret sin 88. 
bursdag på møtet 13. 
mai med godt frem
møte og ilddåp for vår 
nyinnsatte Undermes
ter, Finn Wilsgaard. 
Det var som vanlig 
god stemning i salen, 
og Overmester Svein 
Juvet ledet an i feiring 
av logedagen ved å 
gå gjennom historiske 
begivenheter og mile
pæler. Bror Ex Over
mester Geir Bråten har 
for St. HallvardNytt 
laget denne oversikten. 

Loge nr. 10  
St. Hallvard
Den 12.januar 1898 ble 
Gustav Abrahamsen inn
viet i Loge nr. 1 Danmark 
i København. Han hadde 
til hensikt, sammen med 5 
andre herrer, å stifte en loge 
i Stavanger i Norge. Umid
delbart etter hans innvielse 
gikk søknad om dette til 
Den Danske Storloge og 
stiftelsen ble bestemt til 26. 
april 1898, Ordenens års
dag. Bror Stor Sire Beyer 
kom til Stavanger sammen 
med sine embedsmenn og 

Ilddåp på St. Hallvards dag

etter at 10 brødre hadde fått 
samtlige grader, ble Loge 
nr. 1 Norge høytidelig insti
tuert. Dermed var Ordenen 
også innført i Norge. 

Denne loge fikk ikke lang 
levetid. Allerede i 1903 
måtte den innstille arbeidet, 
vesentlig på grunn av van
skelige lokalforhold. Noen 
brødre dannet en forening 
hvor de møttes av og til.

Apoteker Wolff, som hadde 
vært medlem i Stavanger, 
flyttet rundt 1900 til Kristia
nia. Her hadde han omgang 

med brødre som var innviet 
i Amerika. Det ble i årene 
som gikk, avholdt flere 
møter med hensikt å danne 
loger i Kristiania (Oslo).

Den 9.mars 1907 møtte 16 
herrer i Håndverkeren for 
å innvies. Man satte seg i 
forbindelse med Stavanger
brødrene for å få overdratt 
den tidligere Loge Norges 
eiendeler. Dette gikk i orden 
og den 18. februar 1908 ble 
institueringen av Loge nr. 1 
Norvegia foretatt.

Nyinnsatt Undermester, Finn Wilsgaard, ønsker velkommen til 
brodermåltidet og loste brødrene gjennom et hyggelig taffel.

Forts. neste side
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Embedsmenn fra denne 
loge reiste land og strand 
rundt for å utbre kjennskap 
til Ordenen. I løpet av 12 år 
ble 9 nye loger instituert.

Loge nr 10 – en nøkkel
Etter møter i februar og 
mars 1920 sanksjonerte 
Stor Sire dannelse av en 

ny loge i Kristiania (Oslo), 
nemlig Loge nr 10 St. 
Hallvard, som ble institu
ert 15. mai 1920. Navnet 
er etter St. Hallvard, som 
har 15. mai som sin dag. St. 
Hallvard var en hellig mann 
som døde i 1045 og er 
Oslos skyttshelgen og fin

nes i Oslos Byvåpen. (egen 
omtale i St. HallvardNytt, 
november 2007).

De 5 chartermedlemmene 
som mottok Fribrevet og 
var ansvarlig for Loge nr. 
10 St. Hallvards stiftelse og 
drift var: C.S. Habberstad, 
Johs.Hanche, Jacob Lothe, 
Victor Reiersen og Albert 
Sande (bildet til venstre).

 De første embedsmennene 
i logen var : OM C.S. Hab
berstad, UM Johs. Hanche, 
Sekr H.J. Jacobsen, Skm. 
C.L. Augustson og Kass 
Jacob Lothe. Stor rep. var 
Albert Sande.

Hvorfor ble den nye loge 
stiftet ?

Det var to grunner til dette. 
Den ene var brødrenes 
trang til å utbre kjennskap 
til Ordenen og utvide dens 
virkefelt. Beste måte å gjøre 
det på var å stifte nye loger.

Den andre grunnen var, ikke 
mindre viktig, at hvis Norge 
hadde 10 Odd Fellow loger, 
ville vi få egen Jurisdik
sjon og egen Storloge. Loge 
nr. 10 St. Hallvard ble den 
10. logen som ble stiftet 
15. mai 1920. Den Danske 
Storloge kom hit opp og 
instituerte Den Uavhengige 

1920: Egen Storloge med 10 Odd Fellow loger
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Norske Storloge av Odd 
Fellow Ordenen den 7. 
august 1920. Sam. Johnson 
ble den første norske Stor 
Sire.

Milepæler
Vår loge har i 1948 sendt 
pakker til Finland pga 
Vinterkrigen, ydet hjelp til 
norske trengende og tyske 
barn, deltatt i Europahjel
pen og skjenket en gave til 
Botsfengslet i Oslo.Senere 
gitt penger til leprapasien
ter, MSforeningen, støttet 
”Odd Fellow Hjemmet”, 
gitt utstyr til Barneavde
lingen på Rikshospitalet 
og Ullevål sykehus. Støttet 
Blindeforbundet, Stor
dahl-prosjektet, psykisk 
utviklingshemmede, 
narkomane, redningsskøyta 
”Odd Fellow”, Veslehjem
met (et hjem for syke og 
fattige barn), Dronning 
Mauds Fond, innsamling 
til Jugoslavia og krigsram
mede, innsamling til SOS 
barnebyer i de Baltiske 

Loger som hjalp til:
Loge nr.1 Norvegia og Loge nr. 2 Eidsvold hjalp 
og støttet institueringen av Loge nr 10 St. Hallvard. 
Uten deres hjelp ville ikke stiftelsen vært mulig.

Vi er moderloge til:
Loge nr 12 Kongssten og Loge nr 37 Voluntas.

statene og SOS barnebyer 
i El Salvador. Vår loge er 
med og driver pasient
kafe ved Radiumhospitalet 
(Sirius-prosjektet). Ellers 
besøker vi våre enker eller 
etterlatte til jul med en 
konfekteske og tar dem med 
på en dagstur på våren eller 
høsten. Våre veteraner får 
ved juletider en konfekt-
eske; de som ikke kan møte 
på brodermåltidet til jul, får 
besøk.

Internasjonalt  
samarbeid

Det var en stor begivenhet 
da vår Umberto de Paolis 
møtte Gøsta Agge i Gustaf 
Wasa og bestemte at de vil
le ha Vennskapsloge. Siden 
kom Waldemar og Nylandia 
med. Det første 4-logemø
tet fant sted i Stockholm i 
1949. Det andre 4-logemø
tet fant sted i Oslo 17.mai 
1950. Loge Hallveig kom 
med i 1973 og 5-logemøtet 
fant sted i København.

Neste 5-logemøte arrange
res av våre islandske venner 
6. og 7. juni 2009.

Jubileer
• 50 års jubileum for 

vår loge 15. mai 
1970

• 75 års jubileum for 
vår loge 15. mai 
1995

• 85 års jubileum for 
vår loge 15. mai 
2005 (feiret med 
5-logemøtet i Oslo 

10.-12.juni)

God sommer!
Vi ønsker brødrene god 
sommer og minner om 
at vi tirsdager møtes på 
Borggården Restaurant 
ved Rådhuset, siden vårt 
tradisjonelle sommersted 
i Frognerparken er ute av 
drift.

Vi sees på tirsdagkveldene 
også i sommer!
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– Det er langt bedre 
håp for deg som er 
MSrammet i dag 
enn det har vært. Ny 
medisin og nye be
handlingsopplegg kan 
gi deg en bedre hver
dag og et lengre liv, 
sa overlege Elena D. 
Pedersen ved Ahus og 
MS-Senteret Hakadal, 
da hun orienterte om 
den skumle sykdom
men og nyere forsk-
ningsresultater på vår 
loges møte 22. april.
Overlegen henvendte seg 
direkte til vår egen bror Nils 
Rosenfors, som både hadde 
fått eksperten til St. Hall
vards møte, og som også i 
en årrekke har engasjert seg 
i kampen mot Multippel 
Sklerose. Bror Nils bekref
tet at det er store mørketall 
om antall rammede, og at 
opplysningsarbeid og fors
kning er overmåte viktig. 
Han sa seg spesielt glad for 
at Odd Fellow Ordenen i en 
årrekke har støttet nettopp 
forskning omkring MS.

Overlege Elena D. Pedersen 
kunne fortelle et lydhørt 
publikum at det bare i de 
årene hun selv har for
sket på MS, er gjort store 
fremskritt omkring forstå
elsen av sykdommen og 
behandling av symptomene. 
Men ennå vet man lite om 
hva som er årsakene til at 
den rammer så mange, og 
man har ikke kommet frem 
til noe som kan helbrede 
pasienten.

Det antas at omkring 7.000 
nordmenn i dag er rammet 
av MS, og vårt land ligger 
i det beltet av jordklo
den som ser de hyppigste 
utbruddene av sykdommen. 

Miljømessige forhold, vær, 
sol, ernæring blir listet som 
antatte påvirkende faktorer. 
Samtidig antas det at MS 
har genetiske knytninger og 
således til en viss grad er 
arvelig.

Bror Robert Eilertsen sa 
i en takk til foredragshol
deren at han var imponert 
over de resultatene overlege 
Elena D. Pedersen kunne 
legge frem, og at han håpet 
at hun snarlig kunne få 
anledning til å henvende 
seg til en bredere gruppe 
Odd Fellows, ikke minst på 
bakgrunn av det store en
gasjementet organisasjonen 
har vist i saken.

Nytt håp for MS-rammede

Forskningen de siste årene har gjort store 
fremskritt

Lydhør forsamling for MS-eksperten i Den grønne sal.
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Ærefrykt for livet forbigått i stillhet
Rapportene i nettavi
sen og opplevelsen for 
de få som fant veien 
til de mange og gode 
arrangementene under 
storløftet ”Ærefrykt for 
livet”, er samstemte: 
Dette burde fenget 
mange flere. I stedet 
ble det en nedtur for 
arrangørene, Loge nr. 
132 Albert Schweitzer 
og Loge nr. 2 Urania.
Arrangørene sa det ved 
halvgått løp slik:

”Vi hadde målsetting om å 
finansiere Sirius, slik at den 
enkelte Loges innsamlede 
midler kan brukes til andre 
gode formål.

Det viste seg å være strå-
lende konserter vi hadde 
satt på programmet, og alle 
tilstedeværende ga uttrykk 
for at det enkelte arrange-
ment var en opplevelse.

Dessverre opplevde vi at 
publikumstilstrømningen 
var mye mindre enn forven-
tet, og en del av skylden for 
dette må vi sannsynligvis 
legge på det meget gode 
været som ”tigerstaden” 
smykket seg med i helgen.

Arrangørene hadde vel også 

tenkt seg mye mer besøk fra 
den enkelte Oslo-loge enn 
det som var tilfelle. Når en 
slikt storstilt satsning gjøres 
av mange ildsjeler forven-
tes det at brødre og søstre 
støtter opp ved å delta på 
ett, eller flere, arrangement. 
Tross alt så var hoved-
hensikten å finansiere vårt 
felles prosjekt, Sirius.

Imidlertid er ikke toget gått 
ennå; det som står igjen er 

Programmet
• Jazzkonsert med Paul Wagnberg og Organ Unit, 

fredag 18. april

• Korkonsert med Harestukoret,  
lørdag 19. april

• Konsert i Gamle Logen med Viktoria Perskaya og 
Sturm und Drang, lørdag 19. april

• Loge-soaré med Trond Granlund Band,  
lørdag 19. april

• Orgelkonsert, lørdag 19. april

• Kammerkonsert med prisbelønt kvartett,  
søndag 20. april

• Klassisk Festkonsert for kreftsaken med utdeling av 
”Ærefrykt for Livet – prisen”, lørdag 26. april

Festkonsert i Oslo konsert-
hus.”

Glissent i Konserthuset
Det ble dessverre langt fra 
halvfull sal ved avslutnings
konserten, og et festfyrver
keri av musikk og under
holdning ble bare noen få 
til del.

Ikke minst gikk brødrene 
i St. Hallvard og de andre 
logene glipp av en sjelden 
opplagt Wenche Foss, som, 
sin høye alder til tross, 
fullstendig sjarmerte salen, 
da hun mottok ”Ærefrykt 
for livetprisen” og prompte 
leverte pengebeløpet tilbake 
til Sirius-prosjektet!
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Innsatsvilje og 
stå-på-lyst i Sirius-
prosjektet

– Det har vært en utro
lig stor innsatsvilje og 
ståpå lyst som vi i sty
ret er dypt takknemlig 
for, skriver Per Bredo 
Østby, for mann for 
Siriusprosjektet i Oslo, 
i sin rapport etter første 
års drift på Radium
hospitalet.
Han viser til den innsats
viljen som våre søstre og 
brødre har vist ved sitt 
engasjement i prosjektet.

– Alltid blide og positive og 
med en utrolig pågangslyst. 
At våre søstre og brødre 
bryr seg, og gir av sin tid 
til dette prosjektet, gjør at 
prosjektet blir meget vellyk
ket. En stor takk til alle som 
deltar, skriver Østby. 

St. Hallvard er aktiv i Siriusprosjektet på Radiumhospitalet. Bror 
Thor O. Ekren disker opp smørbrød og kaffe sammen med søster 
Inger Bordewich i ebekkaloge 18 Ragnhild.

Husk ny parkeringsmulighet i Vika
Logene har nå parke
ring i Vikabuen parke
ringshus (den gamle 
Storebrand-garasjen). 
Det er et lyst og pent 
Phus i to etasjer.

Avtalen med Phuset 
er basert på at man 

trekker korttidsbil
lett ved innkjøring og 
stempler denne bil
letten i Odd Fellows 
garderobe.

Spesialprisen, kr. 
70,- pr parkering, 
gjelder i tidsrommet 

1645-2400. I helgene 
kan man parkere fra 
1645 fredag til 2400 
søndag.

Husk å stemple bil
letten før du forlater 
Logen!
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Trivelig gjensyn med Gjøvik-brødrene

Overmester Rune 
Anker Sperre mottok 
delegasjonen på 11 St. 
Hallvardsbrødre på 
trammen, da vi var på 
vårt årlige besøk til 
Loge nr. 37 Voluntas i 
slutten av mai.
Det ble et meget vellykket 
møte og hjertelig gjensyn 
med våre Gjøvik-brødre, 
der vertskapet til og med 
hadde lagt inn en liten 
brannøvelse etter broder
måltidet. Vi fikk honnør av 
brannvesenet!

Datterloge
Den gjensidige besøksvirk
somheten mellom våre to 
loger har en årelang tradi
sjon etter at St. Hallvard var 
moderloge da Voluntas ble 
instituert i oktober 1952.

Navnet Voluntas står for 
både vilje og velvilje, og 
allerede etter ti år hadde 
logen over 100 medlemmer. 
Selv om det ble innhogg i 
rekkene ved opprettelsene 
av logene Veritas (1966) og 
Petrus Beyer (1980), har 
Voluntas også nå over 100 
brødre, og fremmøtet er 

upåklagelig.

Rekruttering av nye med
lemmer er uten stans en 
høyt prioritert oppgave. 
Kontakt med andre loger, 
både i Norge og i utlandet, 
sveiser brødrene sammen 
gjennom uformelt sosialt 
samvær. – Turer, korte eller 
lange, skaper tilhørighet og 
fellesskap, sier brødrene i 
Gjøvik.

Dagens ordenslokaler har 
huset Voluntas siden 1988, 
og 20-årsjubileet blir sikkert 
feiret i høst…
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Trysilturen har blitt en populær tradisjon
Den tradisjo
nelle Trysilturen 
ble avviklet  7. 
– 9. mars. Hytte 
var bestilt og 12 
brødre la ivei 
for en alpinhelg 
i Trysils fantas
tiske skianlegg. 
Første middag var 
bestilt hos Peppes 
pizza, men etter 
sterke protester fra 
Overmester, samt 
bruk av vetorett ble 
denne oppgradert 
til middag på Heis
kroken i Turistsenteret. 

Med og uten ski
Ca halvparten stilte med ski 
og resten benyttet helgen til  
fotturer, vinsmaking eller 
TV-titting fra Holmenkol
len. 

Robert E var ute av trening 
og skadet seg tidlig, og ble 
etter  tilbaketransport med 
snøscooter  tildelt kjøkken
tjeneste. Denne  ble  utført 
på fremragende måte med 

et meget utsøkt måltid på 
lørdag aften. 

De aktive alpinistene var 
ute i bakkene og konkurrer
te hele lørdag, med premie
ring med jevne mellomrom.  
Resultatene av slik iherdig 

innsats var 
6 fullstendig 
”utmattede” 
alpinister som 
stilte til mid
dag på hytta. 

Det indre liv  
på menyen
Lørdag kveld ble benyttet 
på hytta med livlig dis
kusjon omkring Logens 
indre liv, mange interes
sante utspill ble presentert. 
Konklusjonen ble at slike 
samlinger styrker brorska
pet og bør utvikles. 

Tore J
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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 28.05.2008.

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

Høstens program ligger på nettet
9. September 19.30 A 0  Arbm. FD 2. gang N.V. Nev.
16. September 19.30 B 0 Arbm. Privatnev. aften.  
     1/2 år regnskap
23. September 19.30 C 0 Arb.m. Rapp. Nev
30. September 19.30 D 1+ 1. grad

14. Oktober 19.00 A  Infomøte. Besøke Loge nr. 32 Viken  
     NB 19.00
21. Oktober 19.30  B  Sosialaften med gjester
28. Oktober 19.30 C 0 Arbm. Rapp. S og E.

9. November 13.00 A 0 M Loge  
     NB Søndag
11. November 19.30 D 0 Arbm. De Nyes aften
18. November 19.30 A 0+ Galla
25. November 19.30 B 0 Arbm. Besøk i Odd Fellow museet 

9. Desember 19.30 C 0 3. grad. Eks. OM aften. Galla
16. Desember 19.30 D 0 Julemøte
    
3. Januar 17.00 A  Juletrefest
13. Januar 19.30 A 0 Arbm.

Følg med på utviklingen i 
vår egen og alle de andre 
logene på  
www.oddfellow.no.  
Nettavisen har stadig nye 
saker.

God sommer!
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