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M

ellommenneskelig kommunikasjon er faktisk å
”gjøre noe felles” eller ”å ha noe sammen”.
Dette kan skje på mange måter, både som intern
og ekstern kommunikasjon. Kommunikasjonskanalene er
mange. Kommunikasjon i dagliglivet kan ingen av oss leve foruten. Når vi ikke møtes ansikt til ansikt, er det brev
og telefon som fortsatt brukes mest. Men elektronisk kommunikasjon vokser eksplosivt. Vi opplever at kommunikasjonsavstander er redusert til et minimum. Informasjoner og reaksjoner finner frem til sine adressater i løpet av
sekunder.
Uansett hvilke midler vi benytter oss av i vår Orden,
håper og ber jeg om at kommunikasjonslinjene styrkes. I
disse dager har vi installert nye embedsmenn. Det er overmåte viktig at disse kommuniserer seg i mellom for at
vedtatte planer følges, at Ordensenhetene videreutvikles
og medlemmene trives. Enhetens embedsmenn må også ha
en god ekstern kommunikasjon til de nye DSS og
Distriktsrådet. Kommunikasjon er også avgjørende for at
Ordenen skal nå frem med sitt budskap. Vårt rituelle arbeid er mer enn noe annet kommunikasjon. Vår Orden må
i sannhet være et kommunikasjonsnettverk.
For noen år tilbake ble Ordensenhetene anmodet om å
forberede fremtiden gjennom langsiktige planer for den
enkelte loge og leir. Vi vet alle at disse planene ikke har
noe med etiske belæringer eller rituelt arbeid å gjøre. Odd
Fellow Ordenens fundamentale grunnsetninger, dens hi-
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storiske bakgrunn, gamle og tradisjonelle ritualer og
belæringer ligger fast. Men både det rituelle og det organisatoriske krever bevisst og systematisk kommunikasjon.
Det er mitt håp at ordet kommunikasjon skal finne sin
betydning i den administrative del av Ordenen. Som et
ledd i dette vil du finne så vel navn som adresser, telefonnummer og e-mail-adresser til de valgte Storembedsmenn
i Odd Fellow Bladet.
I henhold til våre reviderte lover har søster og bror Dep.
Stor Sire den praktiske ledelse av loger og leire. For at de
skal kunne løse sine krevende oppgaver må de både kunne
motta og gi impulser.
Synliggjøring av Odd Fellow Ordenen er en ny og krevende form for kommunikasjon som i hovedsak vil skje på
Storlogeplan.
Men den grunnleggende form for kommunikasjon er å
pleie kontakt med medmennesker som føler seg ensomme
og tilsidesatt. Det finnes Ordenssøsken og andre som daglig savner noen å snakke og dele opplevelser med. Eller
det kan være søstre og brødre som på grunn av sykdom eller alder ikke lenger har mulighet til å møte i sin loge.
Gjør deg selv og din neste den tjeneste at du tar kontakt.
Skap kommunikasjon og vis verden at du bryr deg om.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Harald Thoen
Stor Sire
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T

erroren er over oss alle. Dermed
tvinges også alle også til å ha en
oppfatning om reaksjonen på
terroren. Ingen vil vel bare si ”pytt pytt”.
Men hvor langt skal hevnen gå og
hvor blind skal den være?
Det er kort vei mellom blind hevn
og blind vold.
Det er et evig etisk spørsmål hva jeg
skal gjøre mot den som har gjort urett
mot meg. Skal jeg tilgi eller skal jeg ta
hevn?
De fleste av oss vil vel møtes med
tilgivelse når vi selv har gjort noe galt.
Men er vi like villige til å møte andres
feil med tilgivelse? De fleste av oss må
beskjemmet medgi at vi lettere ber om
enn gir tilgivelse.
Hevn og hat er ord som svirrer i medieluften.
Hevntanker og hat gjør noe med
oss. Preget av hat og hevn mister vi
lett barmhjertighetens perspektiv. Vi
rammer både skyldige og uskyldige. Vi
mister også lett rettferdighetens perspektiv.
Alle ordnede samfunn, også det internasjonale, må ha en rettsorden.
Vi må vite hva som er rett og hva
som er galt.
La oss slå det fast: terror er dypt
umoralsk og fryktelig galt.
Men det er like galt når straffen
rammer uskyldige.

Da har terroristen oppnådd å gjøre
sitt offer til medterrorist.
Og da har verden tatt et langt skritt
tilbake.
For oss Odd Fellows har det alltid
vært viktig å fremholde den sannhet at
det er med det gode vi overvinner det
onde. Det gjelder i stort og i smått.
La oss derfor i våre lokalmiljøer og
ellers motarbeide og hindre at uskyldige mennesker straffes for andres ondskap og ugjerninger.

Kommunisere
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Navn:
Edith Felle
Født:
14. april 1932
Innviet:
17. januar 1967
Loge:
15 Via Nova
Leir:
4 Telemark
Høyeste embede i loge:
OM
Høyeste embede i leir:
HM
Embed i Rebekkarådet: Rådskattmester

Hvilket område innen Ordenen mener
du er viktigst å arbeide med i årene
fremover?
Storlogens visjon for styrkelse og
ekspansjon.
Hvordan tror du den organisatoriske likestilling vil påvirke vår Orden?
Likestillingen gir oss en tilpasning til tidens puls slik at Ordenen fremstår med
troverdighet. Ikke minst yngre kvinner vil
ta likestilling som en selvfølge og fylle de
utfordringer som den legger til rette for.

Foto: JEJ

Navn:
Arne Grasdal
Født:
26. desember 1941
Innviet:
9. desember 1968
Loge:
8 Harald Haarfagre
Leir:
16 Haugarland
Høyeste embede i loge:
OM
Høyeste embede i leir:
Sekretær
Embeder i Storlogen:
DDSS
Verv: Medlem av Likestillingsutvalget

Hvilket område innen Ordenen mener du er viktigst å arbeide med i
årene fremover?
Gjennom det rituelle arbeid å påvirke hverandre til en personlig
væremåte som synliggjør Ordenens
lære.
Hvordan tror du den organisatoriske
likestilling vil påvirke vår Orden?
Organisatorisk likestilling burde ha
vært gjennomført for lengst.
Nå må både søstre og brødre bli Odd
Fellows slik at vi i stadig større grad
opplever og oppfatter vår Orden som
en enhet.
Vi må ikke hefte oss i bagateller og
detaljer, men arbeide oss fremover
langs hovedlinjene. Det vil føre oss
enda sterkere ut av denne prosess.

Foto: JEJ

Navn:
Morten Buan
Født:
14. september 1954
Innviet:
19. november 1986
Loge:
139 Pibervigen
Leir:
12 Akershus
Høyeste embede i loge:
Eks OM
Embeder i Storlogen:
Stor Vakt
Verv:
Medlem av Finansnevnd
Medlem av Ungdomsutvalget

Hvilket område innen Ordenen mener
du er viktigst å arbeide med i årene
fremover?
Styrkelse og ekspasjon gjennom å
bevare Ordenens etiske verdier tilpasset utfordringene i vår tid.
Hvordan tror du den organisatoriske
likestilling vil påvirke vår Orden?
Likestillingen er en tilpasning til en
vesentlig og viktig verdi i vår tid. Arbeidet tar tid, men målet er klart og
riktig.

Foto: JEJ
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Navn:
Per-Arne Vidnes
Født:
6. november 1942
Innviet:
10. mai 1976
Loge:
7 Ragnvald Mørejarl
Leir:
4 De Tre Søyler
Høyeste embede i loge:
OM
Høyeste embede i leir:
HP
Embeder i Storlogen:
DDSS

Hvilket område innen Ordenen mener
du er viktigst å arbeide med i årene
fremover?
Å skaffe nye medlemmer, og dermed
etablere nye loger for på den måte å
utbre Odd Fellow Ordenens verdier
og livspraksis
Hvordan tror du den organisatoriske
likestilling vil påvirke vår Orden?
I første omgang må likestilling gå
seg til, men på lengre sikt øker den
vårt gjennomslag i samfunnet og gir
oss ytterligere ekspansjon

Foto: JEJ

Navn:
Liv Berit Johansen
Født:
16. mai 1937
Innviet:
9. oktober 1967
Loge:
31 Cecilia
Leir:
2 Borg
Høyeste embede i loge:
OM
Høyeste embede i leir:
Fører
Embeder i Storlogen:
Rådsmarsjall
Rådssekretær

Hvilket område innen Ordenen mener
du er viktigst å arbeide med i årene
fremover?
Gjennomføre Storlogens arbeidsprogram er en viktig og prioritert oppgave. På den måten vil vi systematisk
styrke Ordenen. Vi styrker også Ordenen ved å legge grunnleggende
vekt på at våre tradisjoner fastholdes og at vi for øvrig er med i den tiden vi lever i.

Hvordan tror du den organisatoriske
likestilling vil påvirke vår Orden?
Arbeidet i Ordensenhetene vil på
kort sikt ikke merke mye. Men likestillingen vil både kunne forenkle og
effektivisere organisasjonsarbeidet
og gjøre Ordenen tidsmessig på dette området.

Foto: JEJ

Navn:
Britta Almaas
Født:
18. mai 1939
Innviet:
6. mars 1962
Loge:
20 Märtha
Leir:
9 Trondheimen
Høyeste embede i loge:
OM
Høyeste embede i leir:
HM
Embed i Rebekkarådet:
DDRP
Hvilket område innen Ordenen mener
du er viktigst å arbeide med i årene
fremover?
Å opprettholde interessen for Ordenen og inspirere yngre mennesker til
Ordensliv. Holde fast ved våre gode
tradisjoner, ritualer og våre grunnsetninger, og ikke la utenforliggende
ting bli en del av Ordensarbeidet,
slik at vi glemmer det vi i utgangspunktet er satt til å forvalte, utvikle
og verne om.
Foto: JEJ
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Personlige hensyn og ambisjoner må
settes til side slik at det til enhver
tid er Ordenens beste og ikke
egne/egoistiske beveggrunner som
er drivkraften.
Hvordan tror du den organisatoriske
likestilling vil påvirke vår Orden?
Dersom Likestillingsutvalget intensjoner blir en realitet, blir likestillingen positiv, ikke bare for Ordenen.
Det vil også inngi respekt troverdighet i samfunnet. Organisatorisk likestilling betinger at det beste fra
begge Ordensgrener skal bli utslagsgivende og at søstrene i samarbeidet
med brødrene ikke skal bli svekket,
men styrket. Vi har mye å tilføre
hverandre.

Odd Fellow Ordenen:
– En internasjonal bevegelse
Vår gren av Odd Fellow Ordenen ble til i den tidsepoke da Ludwig
van Beethoven skrev sin 9. Symfoni med Schillers tekst hvor han
blant annet utbryter ”Alle Menschen werden Brüdern!” Den som
sier noe slikt, har en visjon. Våre Ordensfedre hadde nettopp slike
visjoner. Fra opprettelsen av vår Ordensgren i 1819, skulle det bare gå femti år før den igjen var å finne i Europa. Den første europeiske loge ble instituert i Tyskland i 1870. Deretter gikk det slag i
slag. I løpet av de neste tredve år ble Ordenen spredd til de fleste
land i nord-Europa. Stor Sire Harald Thoen skisserer det internasjonale Odd Fellow landskapet i samtale med Odd Fellow Bladet.
Det startet i USA
Da loge nr 1 Washington ble instituert
26. april 1819 fantes det andre Odd
Fellow loger i USA som tilhørte andre
grener. Den Ordensgren Thomas Wildey startet, fikk en enorm vekst. Raskt
ble det behov for en Storloge som kunne samordne de mange logene som
vokste frem. Etter hvert som det kom
loger og Storloger i de ulike delstatene, ble det behov for å samle de mange
fremvoksende Storlogene under det
som fikk navnet Sovreign Grand Lodge.
I dag har The Sovreign Grand Lodge to typer Storloger underordnet seg.
Den ene typen er de ordinære Storloger som hovedsaklig består av de
amerikanske Storloger. Disse har stemmerett, nominerer kandidater til vervene og betaler kontingent til The Sovreign Grand Lodge.
Den andre typen er de uavhengige
Storloger. Dette er hovedsaklig Storlogene utenfor USA som eksempelvis de
europeiske. De uavhengige Storlogene
betaler ikke kontingent, nominerer ikke til embeder, men har møte- og talerett i forholdet til The Sovreign Grand
Lodge.
Det er fortsatt The Sovreign Grand
Lodge som er vår Ordensgrens øverste
myndighet, selv om de uavhengige
Storlogene har meget stor selvstendighet innefor sin jurisdiksjon.
Om det internasjonale mønster vil
endre seg, vil tiden vise. En mulig modell er at det blir opprettet flere Suver-

ene Storloger som i sin tur samarbeider gjensidig. Da ville disse Suverene
Storloger kunne arbeide mer strategisk
og fremtidrettet innenfor hver sin verdensdel. Men målet må hele tiden være
å holde den internasjonale Odd Fellow
bevegelse samlet i en harmonisk enhet.
I dag merker man at Odd Fellow
Ordenen i de ulike verdensdeler legger
vekt på ulike aspekter. Amerikanerne
arbeider åpenbart mer utadvendt sosialt og humanitært. De europeiske
legger langt større vekt på de etiske sider. Slike forskjeller er alltid til stede i
alt internasjonalt samarbeid.

International Council
International Council eller IC ble opprettet i 1950 som et rådgivende organ
for The Sovreign Grand Lodge i internasjonale spørsmål. I starten var dette
et ganske stort organ med fire medlemmer fra hver uavhengig Storloge.
Ved siste revisjon hvor IC også fikk
mer betydning, ble medlemsantallet redusert til 11. Dermed er det mulighet
for å samle IC oftere.
Slik IC i dag er utformet, er det det
mest representative organ for det internasjonale arbeid i vår Ordensgren. Det
har fått et spennende og omfattende
mandat. Det skal verne om bruken av
Ordenens praksis, skikker og opprinnelige lære. Det skal også sørge for at
tradisjonene i tilknytning til ritualer,
passord og tegn danner grunnlaget for
arbeidet i alle land hvor Ordenen finnes. I IC er både brødre og søstre reOdd Fellow

6

Bladet

presentert. Dette viser at likestillingspraksis sprer seg i hele Odd Fellow
verdenen.
Ved at IC nå samles hvert år, har
dette organ mulighet til å få praktisk
påvirkning på de veivalg og strategiske
overlegninger som skjer i Ordenen internasjonalt. Ikke minst vil det være
viktig å få en strategisk gjennomtenkning av hvor i verden Ordenen bør
ekspandere og på hvilken måte dette
bør skje.

Vår egen verdensdel
Vi kjenner godt at det er uavhengige
Storloger i alle de nordiske land, samt
i Tyskland, Nederland/Belgia og i
Sveits. I tillegg arbeider Den Danske
Storloge med utvikling i Tsjekkia og i
Spania, Den Sveitsiske Storloge arbeider i Frankrike, Den Svenske Storloge
i Polen og Den Finske Storloge arbeider i Estland.
For å holde kontakt mellom de europeiske Storloger er det opprettet et
rådgivende forum kalt Den Europeiske
Federasjon, forkortet EF. Rebekkainstitusjonene har et tilsvarende forum
kalt ERLA.
Odd Fellow-bevegelsen fikk et kraftig tilbakeslag da den 2. Verdenskrig
kom. En rekke land som hadde eller
var i ferd med å bli sterke Odd Fellow
nasjoner, ble fratatt alt. Etter krigen
har det vært vanskelig å komme på fote igjen. Dette bilde tilsier at vi trenger
en strategi for å få Ordenen til å vokse
i Europa. Utviklingen av Ordenen i

Europa på 1800-tallet skjedde ganske
tilfeldig, men med stor kraft. Nå som
vi har kanskje verdens mest vellykkede jurisdiksjoner i Norden, burde det
være mulig å forene kreftene til et europeisk krafttak. Europa er i støpeskjeen og europeerne tar ansvar for utviklingen av Europa. Da burde det ligge i kortene at vi tar ansvar for Odd
Fellow utviklingen i vår egen verdensdel. Det er en viss migrasjon i verdensdelen slik det var på 1800-tallet.
Denne bør vi identifisere og nyttiggjøre den til spredning av vår Ordens
idéer og lære.

Samarbeid i Norden
I USA var det omkring 1900-tallet
mer enn 2.000.000 Odd Fellows. I dag
er tallet en brøkdel. Norden representerer for tiden den del av verden hvor
Ordenen har hatt den største suksess.
Dette er både en glede og en utfordring. Samarbeidet mellom de nordiske land foregår gjennom et Stor Sire
møte av mer uformell karakter. I tillegg er de nordiske land ganske flittige
til å besøke hverandre på alle plan av
Ordenen. Loger og leire møtes, og
Storlogene besøker hverandre ved
større begivenheter. Dette gir et godt
kontaktnett som skaper gjensidig informasjon og kunnskap.

Veien videre
Det er to linjer som vi spesielt må arbeide med i internasjonalt arbeid. Det
ene er at vi holder den internasjonale
Odd Fellow bevegelse sammen. Det
betyr ikke at dagens organisasjon skal
bevares. Det kan tvert imot bety at vi
må velge nye organisasjonformer. Men
målet om en enhetlig bevegelse må stå
høyt. Det andre er at vi må se Eurupa
som europeernes ansvar. Det nytter ikke å plante en kvist der det ikke er forutsetninger for vekst. Da blir arbeidet
å berede grunnen for vekst i land etter
land i Europa slik at de kan innlemmes
i vår Ordens verdensomspennende virke. Spørsmålene om hvordan dette
skal gjøres og hvem som skal gjøre
det, blir en av de sentrale internasjonale utfordringer i årene som kommer.

World Trade Centre
I anledning terroristangrepet på WTC, har
Stor Sire Harald Thoen sendt den Norske
Jurisdiksjons kondolanse til The Sovreign
Grand Lodge.
Odd Fellow
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Intervjuet – Aksel Karstein Bang

Intervjuet – Aksel Karstein Bang

For Almuen
I mer enn 20 år har Distrikt 6 hatt et eget
organ. Både i sin alder, kontinuitet og omfang er dette en særegenhet i Odd Fellow
Norge. Og bak slike tiltak står det gjerne
ildsjeler; mennesker som har fått idéer, satt
dem i verk og gjennomført dem. En slik ildsjel er Aksel Karstein Bang. For Almuen har
vært en vesentlig inspirasjons- og informasjonskilde for Odd Fellow arbeidet i Trøndelag, men er kjent over hele landet og i våre
naboland.

O

dd fellow loge 93 Henrik Wergeland ble instituert 22. januar
1977. Henrik Weregland er jo
ikke en det går tretten av på dusinet. I
tillegg til alt annet var han folkeopplyser av rang. En av hans første publikasjoner var nettopp ”For Almuen”.
Den var ment å gi informasjon og perspektiver til personlig vekst og utvikling. Hva var vel mer naturlig enn at
nettopp denne logen tok opp et slikt
arbeid.
Wergeland skrev jo:
”Hva solen er for det sorte muld er
sann opplysning for muldets frende.”
Så startet vi da i all beskjedenhet
omkring 1980. Vi overtok vel egentlig
en stensilutgave, og utviklet den til
hva den er i dag. Bladet kommer tre
ganger i året, har et opplag på omlag
650 og et sidetall på 52.
Og som Wergeland hadde vi en
kamp på mange fronter. For Storlogen
var dette uvant at det skulle utgis noe
som ikke den kontrollerte. I starten
ville de kontrollere innholdet. Men det
ble helt umulig å sende inn et ferdig
manuskript til godkjenning. Da ville
alle tidsfrister ryke. Dermed fikk vi
den tillit at vi kunne arbeide videre
uten kontroll. Og det har gått bra til
denne dag.
Når har jo en rekke loger sine egne
publikasjoner, og det tror jeg bare er
en fordel.
Så var det et spørsmål om hvem
som skulle skrive og hvem som skulle
være redaktør. Jeg ble redaktør og har
vært det siden. Men skribentene har
kommet og godt. I starten var det
ganske vanskelig å skaffe seg en stab
med medarbeidere. Men dette har be-

dret seg etter hvert. Uten de faste sliterne hadde ikke dette latt seg gjøre i
så mange år. Det er mange som ønsker
å skrive, men det er ikke så mange
som mestrer det. Og de som mestrer
det, har gjerne mye å gjøre. Jeg sitter
inne med mange redaksjonelle idéer.
Men å få noen til å bearbeide dem
journalistisk er ikke lett. Men vi har
fått anledning til å klippe stoff fra
andre. Og en god artikkel et sted, blir
ikke mindre god hos oss hvis den passer inn i vår redaksjonelle linje.
Og så er det økonomien da. Vi har
jo hatt en evigvarende dugnad for å få
bladet skrevet ut, korrekturlest, distribuert og postlagt. Men jeg merker at
stadig flere forfattere vil ha betalt for
sitt arbeid. Det er jo ikke noe rart, for
de lever jo av skrivingen sin. Men for
oss blir det en umulig merutgift. Derfor må vi trygle og be, og som oftest
får vi et hyggelig ja til slutt. Men i dag
er portoen i ferd med å ta kvelertak på
oss. Portotakstene har eksplodert. Det
som skaffer oss midlene er gaver fra
leserne. Det er nesten rørende hvordan
enkelte, ofte brødre og søstre med
dårlig økonomi, sender inn sine årlige
bidrag. Vi tar det som et tegn på at For
Almuen leses, er til glede og oppmuntring.
Vi dekker jo mye lokalstoff fra
distriktet. Mens Odd Fellow Bladet
dekker hele landet og må kutte ned på
personalstoffet, kan vi boltre oss i dette. Men vi merker også at antallet Veteraner bare i vårt distrikt vokser så
mye at vi kanskje må legge en demper
på det. Vi vil jo gjerne behandle alle
likt.
Annonsørene våre er en annen
Odd Fellow
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Dyrevennen Aksel Karsten Bang er en annen side av mannen som i mer enn 40 år har
preget Ordenslivet med publikasjonen «For Almuen».

Aksel Karsten Bang er en markant skikkelse i vår Orden.

bærebjelke. Noen har vært med fra
første utgave. Det er tegn på trofasthet
og syn for saken.
Nå er utfordringen å finne noen
som kan overta stafettpinnen. Det ville være et tap både for distriktet og
Ordenen om For Almuen måtte legges
ned. Med så mange byggende krefter
og mange nye medlemmer som nå
strømmer til vår Orden, skulle vel
kontinuiteten være sikret.
Jeg håper og tror, og til dels vet at

de mange etiske drypp som gjennom
årene er kommet fra For Almuen, har
hatt sin virkning. Wergeland så det
klart at det er den langvarige og positive påvirkning som gir resultater. Jeg
mener at det er det Ordensrelaterte,
etiske stoff som i første rekke har gitt
For Almuen sin berettigelse. Det er
den samme tanke som ligger bak når
vi i våre sammenhenger sier: «Møt så
ofte du kan . . .»
Jeg ante ikke noe om Ordener eller

om Odd Fellow Ordenen da Leif
Dahle en dag spurte om jeg var interessert. Jeg kunne jo ikke svare hverken ja eller nei, men etter hvert som
jeg orienterte meg litt om hvem som
var medlemmer, ble svaret ja.
Jeg ante selvfølgelig ikke rekkevidden av at jeg gikk inn i Ordenen den
gang, først i nr 3 Eystein og så med
overgang til den nye logen oppkalt etter Henrik Wergeland.
Det har blitt flere år i embeder enn
antall år i Ordenen. Det skyldes samtidige oppgaver i loge og leir. Og jeg
har fått så mye tilbake. Ikke minst var
det en stor dag da jeg fikk Storlogens
Hederstegn. Jeg ser det som et synlig
bevis på at noen av de mange
gjøremål jeg har fått gleden av å ta
fatt på, har vært til nytte og oppmuntring.
Ellers var det unektelig en overgang å komme fra arbeidsantrekk og
inn i Galla. I dag tenker vi nok ikke så
mye på hvor stor denne overgangen
kunne føles tidligere. Kjole og hvitt
var jo noe som den gang hørte hjemme i visse sosiale lag. Jeg kom fra et
utpreget arbeidermiljø.
Og møtene hadde en litt annen vri.
Vi hadde mange forretningsfolk og
reisende i vår loge. Og vi hadde fredagsmøter. Så det kunne nok bety at
ettermøtene ble lengre enn mange
kanskje hadde tenkt seg. I dag skal jo
alle hjem for å være opplagte til neste
Odd Fellow
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dag. Nå er de fleste ute av lokalene
før kl 23. I tidligere tider kunne de
strekke seg mot de små timer.
Og jeg har en bestemt følelse av at
vår Orden har vokst i etisk bevissthet.
Det gleder meg.
Grunnen til at jeg sier det er at
brødrene jevnt over deltar mer i vårt
utadvendte sosiale arbeid. For meg er
det maktpåliggende at våre budord
blir mer enn tomme fraser. Verden er
full av organisasjoner og mennesker
som omgir seg med fraser. Vi kan drepes av ord. Men budordene våre må
omsettes i handling. Jeg synes vi er
blitt flinkere til det etter hvert. Men
det kan vel hende at jeg ser det bedre
etter hvert som jeg lever.
Når jeg ser fremover, er jeg optimist. Jeg tror faktisk at mange mennesker søker nettopp det som vår Orden kan tilby. Noen vil bli med og bli
skuffet. Noe annet er vel uunngåelig.
Men for dem som får tak i hva vi
egentlig driver med, blir Ordenslivet
spennende og til varig vekst. Jeg er
klart et annet menneske i dag enn jeg
ville vært uten mitt Ordensmedlemsskap. Kanskje tenker jeg både mer
over livet og hva jeg gjør med det. Ordenen utfordrer meg hele tiden. Og
gjennom det nettverk som gjennom
nærmere 40 år er vokst opp omkring
meg, har jeg en rikdom som ingen kan
ta fra meg, avslutter A. Karstein Bang
sin samtale med Odd Fellow Bladet.

Hanna-Kari Thue – min mening

Stor renovering
av logelokalene
i Moss

min

mening . . .

I

tur og orden er parkettgulv og stoler i de ytre lokaler tidligere blitt
fornyet og pusset opp, og i år sto
selve logesalen for tur. Med en kostnadsramme på ca. 180.000 kroner og
en dugnadsinnsats på ca 1.500 timer
utført av mer enn 50 søstre og brødre
fra de 5 logene, er logesal med møbler
fullstendig renovert i løpet av 2 sommermåneder. Dessuten har det vært
utført stor hovedrengjøring og en del
oppussing i de øvrige lokaler og fasiliteter.
Resultatet er blitt en praktfull og
dessuten enda mer funksjonell logesal
som både Ordenen og logene kan være stolte av.

Tradisjon
og fornyelse

Hanne-Marie Thue.

Avslutningsmarkering
av sommerdugnaden

M

en størst av alt er kjærligheten, sa biskop Gunnar Stålsett til det unge brudeparet
som ble smidd i Hymens lenker i Oslo
Domkirke 25. august. Det er kjente
ord for oss som er søstre og brødre i
Odd Fellow Ordenen. Det er en viktig
pasus i vår Ordens lære, men denne
augustdagen grep biskopens ord hele
det norske folk.
Under vielsen av Kronprinsparet
var vi vitne til at Vennskap, Kjærlighet og Sannhet såvel som Tro, Håp og
Barmhjertighet er essensielle verdier i
menneskers liv. Biskopens vennlige,
utstrakte hånd til det unge paret, deres
ærlighet og ikke minst deres store
kjærlighet for hverandre, viser at de
gamle verdinormer ”ikke er gått ut på
dato”. De som før var unge, blir jo
gamle, og nye generasjoner vokser
fram. Det er naturlig at de ytre former
endrer seg, det være seg samværsformer eller levesett. Men når det kommer til stykket, er det de eksistensielle
verdier som teller.
Hva har så kronprinsbryllupet med
oss å gjøre?
Jeg synes vi skal la oss inspirere.
Jeg synes vi skal glede oss over at vi

er så heldige å være med i et fellesskap som står for slike verdier, og som
tar vare på enkeltmennesket. Du har
sjansen til å utvikle deg på mange
plan. Men som Odd Fellows stilles det
krav til oss. Du må møte med åpent
sinn og ikke sove i timen. Mektige ord
må ikke bli til tomme fraser.
Tradisjon og fornyelse er brukt i
forbindelse med Kongehuset vårt.
Dette er begreper vi med rette kan
overføre til vår Orden nå ved starten
av et nytt årtusen. Likestilling mellom
brødre og søstre står for fornyelse. De
formelle vedtak er gjort, jobben nå er
å praktisere likestilling. Det blir en
spennende utfordring for oss alle, ikke
minst for alle de nye embedsmenn
som nå starter på en ny to-års periode;
- med blanke ark og nye muligheter.
Tradisjon har god klang i Odd Fellow Ordenen. Slik skal det fortsatt
være. Det rituelle er som det alltid har
vært, og blir det fortsatt. Men vi har
også tradisjoner som går på forholdet
mellom søstre og brødre. På lokalplanet har vi etterhvert etablert gode relasjoner og samarbeid mellom Odd
Fellow brødre og Rebekkasøstre. Men
tradisjonen innebærer også at RebekOdd Fellow

10

Bladet

kainstitusjonen har vært underlagt
Den Norske Storloge fram til nå. Resultatet av likestillingsprosessen er
som kjent at Det Norske Rebekkaråd
opphører. Til gjengjeld blir søstre og
brødre likestilt under fanen av Den
Norske Storloge. Her ligger spenningen mellom tradisjon og fornyelse.
Skal vi lykkes i likestillingsprosessen må verken søstre eller brødre bli
hengende i gamle oppfatninger. Per i
dag består den aktive delen av medlemsmassen stort sett av middelaldrende kvinner og menn. Vi ønsker at
vår Orden skal vokse og gro. Vi ønsker å appellere til den yngre generasjon med våre verdier og høye idealer.
Men vi må møte de unge på deres
egen banehalvdel. En viktig del av vår
fornyelse starter vi på nå.
Likestilling i praksis.
I V. K. og S.
Hanna-Kari Thue

Fredag 17. august var praktisk talt alle
deltakerne i dugnaden samlet til
en sammenkomst i logesalen med etterfølgende kaffe og stort bløtkakebord. Formannen i Husselskapet Hans
Krugerud ledet møtet og redegjorde
for planlegging, beslutningsprosess,
finansiering og om gjennomføringen
av detaljprosjektet. Det har vært stor
velvilje i alle logene og selv om fellesmøter med embedskollegiene under
planleggingen var preget av ulike
oppfatninger i utgangspunktet, har
man i god Odd Fellow ånd samlet seg
om løsninger, som når helheten til
slutt betraktes, det bare er en mening
om: Et enestående fint resultat!
Dette henger ikke minst sammen
med dyktige fagfolk i logenes midte,
som til dels har stått på nesten ut over
all rimelighet. Ansvarlig for den arkitektoniske utformingen og driftsansvarlig for prosjektet Eigil Lyngholm
redegjorde for detaljplanlegging og
fremdrift. Ansvarlig for farger, veggdekorasjoner og tepper Tor Bjerketvedt fortalte videre om sin del av
prosjektet. Det tredje store delprosjektet var opplakkering av alle møbler
hvor ansvarlig Birger Syversen des-

De nye Ordenslokalene i Moss.

sverre ikke var tilstede. Endelig det
fjerde store delprosjekt, nye stoltrekk
til alle stoler – også de fem store embedsstoler – hvor den ansvarlige Tore
Petterson redegjorde for dette arbeidet.
Randi Vardal fortalte om arbeidet
som søstrene har stått for, bl. a. fjerning av de gamle teppene, maling,
gardiner og hovedrengjøringen av de
ytre lokaler med fasiliteter, det siste
en oppgave med til dels stor utfordring til enkelte sanser. Hun pekte
også på den store egenverdi dugnadsarbeidet har, bl. a. for kontaktsformidling mellom søstre og brødre på tvers
av loger og ordensgrener. Vidkun
Vestgaard orienterte om endringer vedrørende musikkanlegget, herunder
nye høyttalere – fire i tallet.
Andre som spesielt ble omtalt var
Olaf Brekstad som har stått for snekkerarbeidet, Leif Tjøme som til tross
for sine handikap har gjort en dugende
innsats, Vera Lyngholm, Marit Opperud og Berit Tjøme som alle har gjort
ekstra stor innsats i dugnadsarbeidet
Odd Fellow
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og Erik Lauritsen som har skåret ut
ryggtopp med kjedeledd til de store
embedsstolene.
Som nevnt har ca 50 brødre og søstre deltatt. Fagfolkene fordeler seg på
malere, lakkerere, teppelegger, snekkere, elektriker, tavleelektriker, kjøkkenekspertise
og
matservering,
rengjøring, gardinoppheng, syerske,
arkitekt, møbeltapetserer og treskjærer. Andre brødre og søstre har deltatt
ut fra sine forutsetninger.
De mest aktive ble hedret med
blomsteroverrekkelser. Til slutt rettet
Liv Unni Granerød en stor takk til
Hans Krugerud, møteleder og hovedansvarlig for prosjektet, med etterfølgende overrekkelse av blomster på
”ettermøtet”. Marit Opperud ga følgende til ettertanke:
Å komme sammen, det gir samhold,
å fortsette å være sammen, det gir
framgang, å arbeide sammen, det gir
suksess!
Tekst og foto: Ivar Christensen

Hans-Martin Thømt Ruud – New York

Tekst & foto:
Hans-Martin Thømt Ruud, 18 år:

New York, et eget Mekka
for seg selv
Vi hadde vunnet et digert eple hver. Dette
skulle vi tygge og fordøye gjennom en hel
uke. Vi var på pilegrimsferd i New York. . .

V

i var ti ungdommer fra Norge
som fikk en helt spesiell begynnelse på årets sommerferie.
Vi hadde alle i løpet av skoleåret vært
med i en stilkonkurranse på vår respektive videregående skole. Vi hadde vunnet og blitt tildelt en ukes tur til
New York. Turen var gratis og var finansiert av et program som nå har
pågått i mange år. Nemlig Odd Fellow
and Rebekahs
United Nations Young Pilgrimage
for Youth. Meningen med turen var å
bli bedre kjent med FN sine gjøremål,
hvordan de gjør sine saker og hva som
egentlig skjer. FN har sitt hovedkvarter i New York, USA. Derfor falt det
naturlig at ungdommene fikk ta sin pilegrimsreise til New York. Mekka for
en uke. FN var et mål, men kanskje
det største var for de ti unge, redde og
nysgjerrige ungdommene å få smake
på det virkelige store eplet. Erfare en
av verdens største byer. Byen med alt,
der hvor alt er stort. Bygningene, parkene og ikke minst menneskene.

Programmet
Hovedgrunnen til hvorfor turen blir
arrangert, er for å få bedre innsikt i
hva FN driver med i sitt virke. Tur til
deres hovedkvarter var da et must.
Den samme uken som turen var, ble
det også holdt en HIV/AIDS konferanse i bygget. Av den grunn fikk vi ikke oppleve bygget før sent i uken og
noe reservert da vi først var der, av
sikkerhetsmessige grunner. Det ble
holdt foredrag av mennesker som lever for dette. Vi hørte om FN generelt.
Vi fikk høre subjektive og objektive
foredrag vedrørende konflikter i verden, som for eksempel MidtøstenOdd Fellow
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konflikten. Med en guided tur rundt
om i FN-bygningen ble mye fordøyet
og lært. Denne turen dreide seg mest
om barn og deres rettigheter. FN har
en egen underorganisasjon i form av
UNICEF som jobber med dette og
prøver å opprettholde og ivareta disse
rettighetene som FN selv har funnet
opp.

Ikke surt dette eplet
New York er en av verdens største byer. Den er delt opp i flere bydeler, vi
oppholdt oss på Manhattan, den rike
og mest kjente bydelen. Der strekker
bygningene seg høyt til værs,veiene er
fulle av gule taxier og ute ved kysten
holder en fransk gudinne muligheten
oppe til frihet. Alt ble erfart. Pilegrimene var høyt og lavt og ganske godt
ut til siden. Fra toppen av
Empire State Building - et av verdens høyeste byggverk - var utsikten
god, men likevel var det bare urbane
strøk å se. I nord av Manhattan, i det
«svarte» strøket Harlem ble vi, hvite
som vi er godt tatt imot i baptistkirken
for gudstjeneste. «Halleluja,» «praise
the lord» og flott gospelsang og musikk er minnene derfra. New Yorks
Manhattan er delt opp i et rutenett av
gater. Det er en gate som skiller seg ut
diagonalt. Det er Broadway, bedre
kjent som gaten med alle musikalene.
Vi var heldige og fikk oppleve «Les
Miserables.» Et stykke som har pågått
i mange år.
Befinner du deg på Broadway er
sjansen stor for å oppleve Times Square. En gate eller et kryss som er neonisert i all sin prakt. Med bygninger som
lyser opp reklame i hele vegger. Der
finner du blant annet den velkjente

New York, New York... en liten bit av eplet i alle fall.

Nasdaq skjermen. Der hvor vår egen
Telenor mann Tormod Hermansen en
gang har opptrådt! Verdens største og
mest spektakulære McDonalds finner
du også i det samme strøket. Et stykke
ut på vannet finner vi verdens mest
kjente statue; Frihetsgudinnen, som
har en egen øy bare for seg selv. Hun
er ikke alene for det, for turistene
overgår nærmest bærekraftevnen til
den lille øya som blir kalt «Liberty Island». Mye ble sett og opplevd, mange ting er ikke nevnt, som for eksempel Central Park, en grønn sivilisasjon
midt i byen. Der utførte pilegrimene
arbeid i form av maling. Det var en
del av programmet og en artig opplevelse. Det ble selvfølgelig også god
tid for shopping.

Melting pot
New York er omtalt som en smeltedigel. Et sted hvor mange forskjellige
etniske og kulturelle bakgrunner er
samlet på samme sted til samme tid. I
håp om en fredelig tilværelse blir de
forsøkt assimilert til amerikanere.
Disse har utviklet egne områder hvor
de oppholder seg. Det er en severdighet i seg selv. Mest kjent er Chinatown, hvor de asiatiske immigrantene
har levd i generasjoner. Man glemmer
man er i en amerikansk og vestlig by i

det man går gjennom strøk som er
veldig asiatiske. Andre er Harlem og
Little Italy. Slike strøk er det mange
av i New York.

Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet er
tre av Odd Fellow Ordenens hovedprinsipper. Disse ble godt fulgt opp på
denne turen. Det var ikke bare ti nordmenn med på turen. Representanter
fra Sverige, Finland og USA fantes

også. Det var hele 150 deltakere med
på seansen. De ble alle kalt pilegrimer. Nærmest alle ble litt kjent med
alle. Humøret var på topp gjennom
hele turen. Det var forbudt å nyte alkohol og røyke sigaretter på turen,
men det gjorde kanskje ikke så mye
for alle de 150 pilegrimene hadde fått
æren av å få utdelt et digert eple å
knaske på en hel uke.

Rebekkadagen

Rebekkadagen

Da Odd Fellow Ordenen i 1851åpnet sine dører på gløtt for
at kvinner kunne
komme inn i Ordenen, var det ikke
noen som drømte
om hva det skulle få
av
konsekvenser.
Det som er skjedd er
intet mindre enn en
revolusjon.
Denne
kan
forklares
på
mange måter.

det av menn og det hele samordnet
under Storlogen. I 1933 ble Det Norske Rebekkaråd opprettet. 26. april
1980 ble den første Rebekkaleir instituert, Rebekkaleir nr. 1 Oslo.
I dag er det i Norge 111 Rebekkaloger og 20 Rebekkaleire fordelt på 20
Rebekkadistrikter.
Antallet Rebekkasøstre med tilhørende loger og leire har hatt en
eventyrlig vekst. Det er i dag nesten
like mange søstre som brødre.

Felles loger for
brødre og søstre?

Fra liten spire
til fullmoden frukt
Samfunnet og Ordenen
Samfunns- og familieforholdene i
USA i forrige århundre var ikke ulike
de vi hadde i Europa og Norge. Kvinnenes plass var i hjemmet. Dette
mente både kvinner og menn. Ordenens vekst gjorde det naturlig å spørre
om ikke brødrenes ektefeller burde involveres noe i Ordenen, i det minste at
de fikk nærmere kjennskap til hva den
gikk ut på.
Etter flere tilløp fikk Schuyler Colfax i 1851 overtalt Den Suverene
Storloge til å godkjenne en Rebekkagrad som både en bror og hans hustru
kunne tildeles av embedsmenn i broderens egen loge. Navnet Rebekkagraden ble valgt, mens navnet Kvinnenes Grad tapte. Dette ble vedtatt
med 46 stemmer for og 37 imot. Vi
kunne gjerne kalle graden for en Ektefellegrad fordi den ble gitt til dem
begge.

Hvem er Rebekka?
Rebekkaskikkelsen finner vi kapittel
24 i Første Mosebok – Skapelsesboken- eller Genesis på latin.
Patriarken Abraham var blitt gammel og lette etter et gifte i sin egen

storfamilie til sin sønn Isak. Han
sendte sin tjener, Elieser, for å søke etter ektefelle til sønnen Isak. Elieser
reiste langt. Den første han traff på
etter den lange reisen, var en sønnedatter av Abrahams bror, Nakor.
Rebekka viste seg gjestmild og
vennlig overfor Abrahams tjener lenge
før hun egentlig visste hvem han var
og hva han ville. Dette var på ingen
måte selvsagt. Det motsatte hadde
vært mer å vente. Hun var en stormanns datter av høy byrd, og Elieser
var både en fremmed for henne, og en
annens tjener og eiendom.
Rebekka viser et menneskesyn og
en tjenestevillighet overfor andre som
gjør henne til en av Det Gamle Testamentets mest interessante kvinneskikkelser.
Hvorfor hennes navn knyttes til Rebekkalogenes Troskapsgrad vil enhver
tenkende leser av Skapelsesboken lett
kunne innse.
Hun er en sann og lysende bærer av
Odd Fellow Ordenens etikk og holdninger lenge før vår Orden så dagens
lys.

Utviklingslinjene
I 1868 ble tildelingen tatt bort fra
mannslogene, og utviklingen av den
Odd Fellow
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selvstendige Rebekkavirksomhet startet for alvor. Først var det bare brødrenes hustruer som var målgruppen. I
1878 kunne også ugifte døtre av 3.
grads brødre tildeles Rebekkagraden.
I 1894 ble dette utvidet til å gjelde alle
ugifte kvinner som var interessert i
Ordenslivet.
I 1910 ble den siste utvidelsen gjort
hvor alle kvinner uansett sivilstand
fikk adgang på samme premisser som
menn.
Ved Storlogemøtet i 2001 fikk Rebekkasøstrene full organisatorisk likestilling i den norske jurisdiksjon.
Det Norske Rebekkaråd ble oppløst
etter 68 års virke.
Storlogen består nå av tre søstre og
tre brødre, samt Stor Sire som enten
kan være en bror eller en søster.

Hva skiller
og hva forener?
Rebekkalogene og leirene skiller seg
bare fra Odd Fellow logene og leirene
på et punkt. De opptar kun kvinner
som medlemmer – eller søstre.
Odd Fellow Ordenens lære og etiske innhold er ikke på noen måte
kjønnsbestemt. På den annen side er
kvinner og menn ulike, også i sin

Bildene: Rebekka ved brønnen og Scyuler Colfax.

tilnærmelse til etiske spørsmål. Dette har fått sitt praktiske uttrykk gjennom gradsinnholdet i Rebekkalogene.
Forfatteren av Rebekkalogenes gradsspill er tidligere Stor Sire Samuel
Johnson. Han gjorde dette omkring
1916 på oppdrag av Den Danske Storloge. Sam. Johnsons poetiske og dramatiske evner fikk her en utfordring
som skapte et glimrende resultat. For
øvrig arbeider Rebekkalogene og Odd
Fellow logene nærmest identisk.
I Rebekkalogene tildeles søstrene
grader med de samme navn som i Odd
Fellow logene. Men ritualer, sinnbilder, tegn og gradspassord er anderledes.
Mens det ikke finnes kvinner i Odd
Fellow logenes gradsinnhold, er det
tilsvarende få menn å finne i Rebekkalogenes. Fra 1980 er det utviklet egne leire for Rebekkasøstrene.
Idéinnholdet er det samme for så
vel Odd Fellow leire som Rebekkaleirene, men det rituelle uttrykk er forskjellig.

Rebekkasøstrene
inntar Norge
Den første Rebekkaloge i Norge kom
allerede 28. mai 1909. Denne loge
fikk navnet etter den norske helgen,
Sct.a Sunniva.
I starten ble det meste arbeidet le-

Nei, dette er det ingen ønsker om noe
steder i Norge. Den organisatoriske likestilling mellom brødre og søstre har
ingen innvirkning på det arbeid som
foregår i henholdsvis brødrenes og søstrenes loger og leire.
Odd Fellow Ordenen er den eneste
av de lukkede Ordener i Norge som
både har menn og kvinner som medlemmer, og gir disse full organisatorisk likestilling. Menn og kvinner vil
fortsatt arbeide i separate loger og leire. Dette gir menn og kvinner anledning til å arbeide med Ordenens budskap på egne premisser innenfor rammen av den samme Orden.

Likestilling og likeverd
Vi har i praksis gjennomført det Ordenen alltid har holdt frem; nemlig at all
mennesker er brødre og søstre, skapt
av en felles far.
At vår Orden, også når det gjelder
kjønn, har maktet å gi dette en fulltonende Ordensform, gjør vårt Ordensarbeid mer troverdig.
Når vi nå har fått organisatorisk likestilling, understrekes likheten mellom oss. At vi fortsatt arbeider i egne
Ordensenheter, understreker likeverdet i tofoldigheten.
Når vi nå feirer at det i 1851 ble tatt
det første skritt på veien mot et fullverdig Ordenstilbud for kvinner, feirer
vi også at det i vår Orden er nedkjempet den fordom at menn skulle styre
kvinners liv.
Det har ikke vært en dans på roser
for de menn og kvinner som hadde
visjonene om en Orden som ikke
vektla forskjell på menn og kvinner i
Ordenslivet.
Dette viser at det alltid er rom for å
arbeide for det rette, for det som hever
menneskeverdet og det som frigjør
mennesker og gir det muligheter til å
Odd Fellow
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arbeide for sin egen utvikling.
Rebekka møtte den fremmede og
ukjente med et åpent sinn. Hun ga
ham selv og hans dyr vann og hvile.
Hun hjalp ham til rette, slik at han
fikk utføre sitt ærend og gjort sin tjeneste.
La oss lære av henne denne lekse i
et samfunn som både blir mer stengt
for fremmede og mer lukket for den
ukjente. Men vi må selv finne ut av
hva som er vann og hva som er hvile i
vår tid.
Rebekkasøstrene er en livgivende
inspirasjon i Ordensarbeid. La oss
støtte hverandre slik at søstre og brødre kan bli best mulige Odd Fellows.
Når vi nå er gått inn i et nytt årtusen, viser vår Orden et mer menneskelig og sant ansikt til verden når vi hevder at alle mennesker er født likeverdige.
Rebekkadagen er ikke en dag for
Rebekkasøstrene alene. Det er en dag
som feires av hele Ordenen til minne
om at gjennom søstrenes inntreden i
Ordenen, har den fått større troverdighet i det etiske arbeid.

Sitatet:

Respekt for andre
mennesker henger
antakelig for en
stor del sammen
med om en har respekt for seg selv,
og da særlig det
egenartede
hos
seg selv. Godtar et
menneske at det
er anderledes enn
andre, og at det
har rett til det, vil
det også lettere respektere at andre
er egenartet, og
følgelig føle mer av
respekt for medmennesker.
Eva Nordland

Ordensnytt

Årets medmenneske

Broderkjærlighet
i praksis
Bror Hans M. Schjelderup fra Loge nr. 84
De Tre Kjedeledd
handler der andre
prater.

H

ans M. Schjelderup ble nylig
utnevnt til årets medmenneske
og behørig hyllet i Kulturhuset
på Finnsnes. Finnsnes og omegn Røde
Kors hadde sammen med lokalavisen
Troms Folkeblad spurt avisens lesere
hvem de mente skulle få prisen, og
over halvparten av forslagene var på
vår bror for hans innsats i ”Aksjon
Murmansk.”
- Hvordan startet egentlig ”Aksjon
Murmansk” ?
- Det startet allerede før jul i 1990.
Vi var noen mennesker som syntes de
alarmerende meldingene om nød hos
våre naboer i øst var for alvorlige til at
vi kunne sitte rolig og intet gjøre. Vi
startet da noe vi kalte ”Julehilsen til
naboen”, en innsamling som resulterte
i et vogntog med mat. Riktignok noe
forsinket, selv til den ortodokse julefeiring, men like velkomment allike-

vel. Jeg fulgte med vogntoget over og
vår lokale distributør, kirka i Murmansk, ba meg om å være igjen og
overvåke distribusjonen. Det var mange, svært mange som ville ha sin del,
og en utlending var nødvendig å ha
for at alt skulle gå rett for seg.
- Men du gav deg ikke med det?
– Det jeg hadde opplevd, gjorde et
sterkt inntrykk, ikke minst den åpenhet og gjestfrihet jeg ble møtt med.
Du må huske på at dette var i Sovjetunionens tid og folk fra vesten var ikke like populære over alt. Da jeg så
ble kontaktet av kirka i 1991 om vi
kunne skaffe noen klær til byens fattige, startet vi ”Aksjon Murmansk” og
så fortsatte snøballen å rulle.
- Og rullet har den gjort til gangs.
Hvor mange vogntog er det blitt i disse årene?
– Vi hadde nylig vogntog nr 100
over, og til sammen er det blitt vel
1.700 tonn med matvarer, klær og sykehusutstyr. Vi har stående en hel
tannklinikk i Tromsø, som vi gjerne
skulle ha sendt, men nå er vi helt
blakke. Så alle bidrag mottas med
takk. Vår kasserer er Kirsti Lange,
Odd Fellow
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med adresse Nyvenget 7, 9300 Finnsnes og kontoen er 4776.10.74772.
Forresten, du skal ikke ha noen
lodd?
– Min bror, det sier du hver gang
jeg møter deg. Tar du aldri pause?.
– Sånn innimellom, men få nå endelig med deg at jeg er ikke alene. Vi
er en kjerne på 3 – 4 mennesker og så
har vi en del hjelpere i tillegg. For eksempel har vi sjåfører som har kjørt
utallige vogntog, helt gratis. Og uten
alle de firmaer, organisasjoner og enkeltpersoner som har hjulpet oss, hadde ikke dette vært mulig. Neste vogntog planlegger vi i februar, og da vil vi
i tillegg til tannklinikken gjerne få
sendt over 44 sykesenger og 8 tonn
poteter vi har fått, så vi håper på fortsatt hjelp og at man ikke går forbi.
– Og hva er nå denne ”Medmenneskeprisen?”
– Den er innstiftet av Finnsnes og
omegn Røde Kors i år 2000 og er vår
lokale kunstner Wenche Kildahls herlige litografi ”Dagen i dag” med diktet
”Mens det ennå heter dag” skrevet på
av kunstneren. Det var en flott sak,
som jeg satte stor pris på å få på vegne av oss alle.
– Til en flott bror. La meg slutte
meg til kunstneren:
”Dagen i dag er en betydningsfull
dag, den er din!” Og det har du vist til
gangs. Hadde vi bare flere som deg!
Birger Caspersen

Sitatet:
Nesten alle kan
tåle motgang. Men
vil du prøve en
manns karakter, så
gi ham makt.
Abraham Lincoln
Folk pleier å spotte
det de ikke skjønner.
Wolfgang v. Goethe

Veteraner blir
Veteraner i Førde

O

dd Fellow loge 74 Fjordlenken i Førde ble instituert
11. juni 1966. Nå har store
deler av denne loges første Embedskollegium gått hen og blitt 40års Veteraner på løpende bånd.
Først ut var logens første Eks OM,
Audun Hukseth. Dernest fulgte
den første UM, Oddvin Indrebø og
den første Kapellan, John Loen.
25. april dette år var turen kommet til logens første OM, Eks
DDSS Harry Brændo som fikk tildelt 40 års Veteranjuvel av Stor
Sekretær Gunnar Hasle. DDSS
Olav Sølvberg fungerte som Stor
Marsjal.
Ved denne spesielle anledning
ble fokus satt på den nye 40-års
Veteran som har hatt et særdeles
aktivt virke i sin loge og i distriktet. Han ble opptatt i loge 58
Høyangbjørn og var senere med å
stifte loge 74 Fjordlenken. Senere
var han med å stifte leir nr 19
Fjordane. Han var også fadder for
de første Rebekkasøstrene i fylket.
Han avsluttet sin embedskarriere
som DDSS fra 1994 til 1998.

50 års Veteran i
Rebekkaloge nr 20
Märtha

D

en 20. februar 2001 ble søster Ellen Ronæss tildelt
50-års Veteranjuvel.
Den høytidelige tildelingen ble
utført av Rådspresident Lillemor
Johnsen med DDRP Eli Alstad
som fungerende Rådsmarsjall.
Søster Ellen Ronæss ble resipert
i Odd Fellow Ordenen 11 januar
1951 som medlem av Rebekkaloge
nr 4 Pax. Dette er Trondheims eldste Rebekkaloge, instituert 29. mai
1921. I dag har byen tre Rebekkaloger, med nr 99 Nidelven som den
tredje.
I 1957 startet 28 Pax-søstre en
Rebekkaforening med ønsket om å

På bildet Veteranene i Loge nr 74 Fjordlenken, i første rekke fra venstre: Harry
Brændmo, Oddvin Indrebø, John Loen og Audun Hukseth. Bak ser vi Olav Sølvberg sammen med Stor Sekretær Gunnar Hasle.

Harry Brændmo takket for påskjønnelsen og for alle de rike årene han hadde fått i loge og leir.
At en loge får fire 40-års Veteraner i løpet av så kort tid, og at de
alle har vært med i det første kollegiet og på den måten dannet ryggraden i den nye logen, må sies å

danne en ny loge. Ellen Ronæss
deltok aktivt i dette betydningsfulle arbeidet. Hun ble overført til
Rebekkaloge nr 20 Märtha da logen ble instituert 7 juni 1959.
Jubilanten ble hjertelig hyllet
med mange vakre ord, blomster og
gaver.
Rådpresident Lillemor Johnsen
gratulerte jubilanten og takket for
at hun fikk være til stede ved denne så spesielle anledningen hvor
Loge Märtha nå kan smykke seg
med to 50 års Veteraner. Dette vitner om kontinuitet og varig engasjement. Hun ønsket logen og søstrene lykke til i arbeidet for fortsatt vekst og fremgang.
Søster Ellen Ronæss har med
sitt stille engasjement og trofasthet, bidratt i mange sammenhenger. Med sin fine personlighet,

Odd Fellow
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være et særsyn. Det er grunn til å
tro at Veteranene har mye å snakke
om og kan glede seg over den
enorme vekst og utvikling Odd
Fellow Ordenen har hatt i den tid
de har vært med og nedlagt sitt
grunnleggende arbeid.

Jubilanten, søster Ellen Ronæss.

sitt gode humør, imøtekommenhet
og rettskaffenhet, har Veteranen
satt sitt positive preg på miljøet i
logen.

Ordensnytt

Ordensnytt

Ny Rebekkaforening i Tromsø

T

romsø fikk sin første Rebekkaloge ved institueringen av
nr 11 Concordia 14. juni
1950. Neste skritt ble tatt da Rebekkaloge nr 71 Moria ble instituert 20. oktober 1984. Nå ligger det
an til å bli en tredje Rebekkaloge i
Tromsø i løpet av overskuelig tid.
Stiftelsen av Tromsø Rebekkaforening fant sted i Odd Fellowhuset i Tromsø 26. april dette år.
Denne dato synes ha stor affinitet
for dem som skal sette igang noe
nytt og spennende i Odd Fellow
Ordenen. DDRP Sidsel Haldorsen
ledet den høytidelige stiftelsesseremonien, assistert av Rådsrepresentant Birgit Haug, Eks DDRP Else
Sundquist og Rådsrepresentant
Marit Eilertsen. Til stede var 31
søstre fra henholdsvis Rebekkalogene nr I I Concordia, nr 59 Selene, nr 71 Moria og nr 87 Stella

Sittende i første rekke fra venstre: Viseformann Liv Growen, DDRP Sidsel Haldorsen, Formann Kjellaug Vollen. Stående bak fra venstre: Sekretær Turid S
Bakkevoll, Kasserer Bente Solheim og Arkivar Vigdis Amundsen

Polaris, alle tilhørende distrikt nr
11. Rebekkaforeningens styre ble
valgt med følgende resultat:
• Formann Kjellaug Vollen
• Nestformann Liv Growen
• Sekretær Turid S Bakkevoll
• Kasserer Bente Solheim
• Arkivar Vigdis Amundsen

Både søstre fra Rebekkaloge nr 11
Concordia og nr 71 Moria har gått
sammen om stiftelsen av Tromsø
Rebekkaforening. Av de mange taler og gaver som ble den nye foreningen til del, er det åpenbart at alle ser frem til at foreningen skal bli
en ny og livskraftig loge.

Den stolte 50-års Veteran i Rebekkaloge nr 65: Sigrid Grov Rasmussen flankert
av OM Eva Hemstad og DDRP Bjørg Brunborg.

tinuerlige påvirkning av ritualene
som setter det avgjørende preg på
Odd Fellow Ordenens medlemmer.
Etter både å ha blitt enke, sluttet sin
forretningsvirksomhet og flyttet bopel er det viktig å fylle dagene med
innhold. Hun går mye, og i tillegg
engasjerer hun seg i arbeidet ved
Stabekk Eldresenter. Ellers er det
oppgaver nok for den som liker å
besøke syke og gamle.
Tildelingen av 50-års Veteranjuvelen ble foretatt av DDRP Bjørg
Brunborg i en sal fullpakket av Theresasøstre. Og etterpå var det et festlig, morsomt og innfallsrikt samvær
i en loge som både vet å holde det
rituelle arbeid på et høyt nivå, men
som også vet å sette farve, skape
fest og glød i det sosiale samvær.
OM Eva Tross Hemstad talte til jubilanten og pekte på hvordan hun av
yngre søstre ble sett på som et eksempel til etterfølgelse.
Jubilanten takket elegant for sitt
mangeårige Ordensliv, for de gode
vennskap, den dannende påvirkning
og de varme minner. Og deretter dro
alle hjem i strålende sommervær.

Ung loge med
50-års Veteran

D

en 5. februar 1983 ble Rebekkaloge nr 65 instituert i
Oslo. Da hadde søster Sigrid
Grov Rasmussen allerede vært medlem av Odd Fellow Ordenen og Rebekkaloge nr 2 Urania i 32 år fra 28.
mai 1951.
Sigrid Grov Rasmussen er fra
Bærum og har bodd der hele sitt liv.
En av hennes kunder i forretningen

hun drev i mange år, Hulda Sørensen, sa mange ganger til henne at
hun ville passe så godt som Rebekkasøster. Kundeforholdet ble til et
fadder- og vennskapsforhold. Ordenslivet var noe helt nytt, men fascinerte fra første stund. Det var ikke
enkelt å forene et aktivt yrkesliv
med embeder i logen. Men i Urania
var hun OMs h.ass. og Skattmester.
Selv understreker hun at det er
det rituelle arbeid i logen som alltid
har gitt henne mest. Det er den kon-
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På bildet: OM Aslaug Wathne, 50-års Veteran Bergljot Vormestrand og Dep
Rådspresident Norma Pettersen.

50-års Veteran
i Rebekkaloge
nr 12 Elisabeth

D

en 15. april 1951 ble Rebbekaloge nr 12 Elisabeth
instituert i Stavanger. Det
var 30 år etter at den føste Rebekkaloge, nr 3 ble instituert i denne
byen som bærer med seg så mye
Odd Fellow historie. Senere et ytterligere to Rebekkaloger kommet
til i denne byen, nemlig nr 22
Noomi og nr 76 Perlen.
Logen valgte et navn om knytter

den til den fromme landgrevinnen,
Elisabeth av Türingen, som levet
fra 1207 til 1231. Hun er en av Tysklands mest populære helgener,
nettopp på grunn av sitt uselviske
tjenersinn.
Logens store jubileum og tildelingen av Veteranjuvelen for 50 års
medlemsskap ble holdt i Odd Fellow Ordenens Ordenshus i Stavanger 27. april 2001.
Logen har også i sin midte to
søstre som har medlemsskap som
er like lange som logens alder. Det
er søstrene Bergljot Vormestrand
og May Romsø. Søster Mary

Romsø var forhindret fra å delta i
begivenheten på grunn av sykdom.
Ved dette jubileet ble også Veterantildelingen flettet inn, noe som
gjorde det hele til et dobbeltjubileum.
Deputert Rådspresident Norma
Pettersen foretok tildelingen av
Veteranjuvelen for 50 års medlemsskap til søster Bergljot Vormestrand.
Sammen med Deputert Rådspresident og Rådsskattmester
Edith Felle deltok en rekke gjester
fra andre Ordensenheter, og de fleste av logens egne søstre.
Den rituelle gjennomføring i en
fullsatt logesal med verdig og
stemningsfull musikk ble slik at
aftenen sent vil glemmes.
Festmiddagen startet med at
Odd Fellow Koret i Stavanger underholdt med et levende og sprudlende program.
DDRP Arnfrid Ruud fremførte
sin selvskrevne prolog til musikk
av Eks. DDSS Ernst Ruud.
Under samværet ble det hold en
rekke taler rettet mot så vel logen
som den nye 50-års Veteran.
1, mai reise vel 30 søstre til
Marburg og Eisenach i Tyskland
for å vandre i fotsporene til Elisabeth av Türingen.
Dermed ble logens 50-års jubileum både en fremtidsrettet fest,
en markering av trofaste Ordensmedlemsskap og et tilbakeblikk på
viktige røtter og inspirasjonskilder.

OBS! Viktig melding ang Odd Fellow Torget:
Alle henvendelser vedrørende Odd Fellow Torget rettes
til:
Finn Olstad
Skrabben 1 a
0682 OSLO
E-post: finols@online.no
Telefoner: 22 26 35 04-91 33 43 65
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Odd Fellow Ordenens gaveartikler

Odd Fellow Torget
Art nr 1062

Art nr 1018

Gaveartikler
Art nr 1020

Art nr 1005

Art nr 1021

Art nr 1040

Art nr 1009
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Bransje/Firma
ADVOKATER
Advokatene Aspeflaten, Løitegård & Frønstrup
Advokat Terje Jacobsen AS
ANTIKVITETER
Antikkhuset ANS – Auksjons- og takstforretning
ARKITEKTER
Arkitekt MNAL
Arkitektkontoret Riiser Thalberg
Sivilarkitekt MNAL Svein Sørensen
AVFETTINGSPRODUKTER
OK Kjemi Drammen AS
BAD
Revina A/S
BANK•FINANSINSTITUSJON
Haugesund Sparebank
BEGRAVELSESBYRÅER
Frydendal Blomster og Begravelsesbyrå A/S
Odd Abbedissen Begravelsesbyrå
BENSINSTASJON
Aksdal Bensinstasjon A/S
BETONGSKJÆRING
Dybdahls Betongskjæring
BIL SALG•REKVISITA•UTLEIE•SERVICE
Kjell Western AS
NAF Senteret Haugesund/EU-kontroll•Taksering etc
Raglamyr Bilutleie
Raglamyr Servicesenter - ESSO
Polar Dekk A/S
BLOMSTERFORRETNINGER
Orchidée Blomster
Fredrikstad Blomster
Drivhuset
Engen Blomster
Frydendal Blomster og Begravelsesbyrå A/S
BOKHANDEL
Stange Bok og Papir A/S
Farsund Bokhandel A/S
Stjørdal Bokhandel a.s
BRANN- OG VERDISIKRING
N.R. Brannsikring a.s
BRODERIER
Fredrikstad Broderiforretning
BYGNINGSARTIKLER
A.S. Farveland
CATERING OG SELSKAPSMAT
Reidar´s Selskapsmat
DAME- OG HERREKONFEKSJON
Frank Mjelde - Logeklær - lave priser og forsendelse
VIC-Hamar
Gunnar Ree A/S
Aleksander A/S
VIC-Johanson A/S
Eva´s Tekstil & Utstyr
Mote Senteret A/S
Kristina A/S Klær for kvinner
EIENDOMSFORVALTNING
Advokat Terje Jacobsen AS
Saga Eiendomsselskap AS
EIENDOMSMEGLING
Per Egil Ilsaas
EIENDOMSTAKSERING
Murmester Willy Preintoft ANS
Boliginstituttet A/S
Nortakst DA
FERIE OG FRITID
Feriehus ved fransk Riviera til leie (Nice/Cannes)
FLYSELSKAP
KATO AIR A/S
FILM-FOTO-VIDEO
Fotoservice A/S
FRIMERKER
Dano Frimerkeauksjoner
FRISØRER
Art Beauty Cut
Ernst Frisørsalong

Odd Fellow

Kontaktperson

Telefon

Postnummer

Lars Aspeflaten
Terje Jacobsen

35 55 41 70
23 11 88 50

3900 PORSGRUNN
0161 OSLO

Otto Nessemo

74 08 21 05

7600 LEVANGER

Atle Ustad
Steinar Thalberg
Svein Sørensen

22 59 28 56
69 25 68 28
37 02 42 12

0306 OSLO
1500 MOSS
4800 ARENDAL

Sven Karlsen

32 80 10 70

3003 DRAMMEN

Svein Flatmo

22 46 71 16

0170 OSLO

Odd Tofte

52 70 50 00

5527 HAUGESUND

Per Frydendal
Odd Abbedissen

76 94 23 93
55 15 40 90

8500 NARVIK
5147 FYLLINGSDALEN

Sigvald Velde

52 77 50 00

5570 AKSDAL

Johannes Dybdahl

52 83 04 34

5500 HAUGESUND

Kjell Western
Thorbjørn Torgersen
Gulleik Kruse Haaheim
Gulleik Kruse Haaheim
Bjørn Finjord

32 84 01 88
52 70 85 00
52 71 73 10
52 71 73 10
77 07 97 70

3400 LIER
5535 HAUGESUND
5536 HAUGESUND
5536 HAUGESUND
9400 HARSTAD

Kathe Gro Aas
Inger Johanne Berntsen
Asbjørn Langvik
Anders Opskar
Per Frydendal

22 20 77 27
69 31 03 33
51 55 66 84
55 90 17 44
76 94 23 93

0178 OSLO
1607 FREDRIKSTAD
4021 STAVANGER
5010 BERGEN
8500 NARVIK

Franck Tønseth
Ingolv Furu
Svein Eriuk Schefte

62 57 18 96
38 39 00 02
74 82 43 85

2310 STANGE
4550 FARSUND
7500 STJØRDAL

Steinar Jansen

52 71 73 44

5500 HAUGESUND

W Solberg

69 31 28 51

1607 FREDRIKSTAD

Alf Martin Stangnes

77 06 10 60

9400 HARSTAD

Reidar Larsen

51 52 23 22

4000 STAVANGER

Frank Mjelde
John Øveraas
Arne Kobberød
Terje Øverås
Helge Heitmann
Gunnar Vikse
May Øverås
Else Vikan

62 35 54 37
62 52 38 63
73 52 72 82
73 52 12 08
75 52 44 24
52 72 47 77
73 52 02 60
75 54 00 44

2380 BRUMUNDDAL
2317 HAMAR
7010 TRONDHEIM
7011 TRONDHEIM
8000 BODØ
5500 HAUGESUND
7011 TRONDHEIM
8003 BODØ

Grethe V Skullerud
Johanna Skarpenes

23 11 88 57
51 55 85 39

0121 OSLO
4042 HAFRSFJORD

Per Egil Ilsaas

67 12 41 12

1340 BEKKESTUA

Willy Preintoft sr
Ivar Spolén Nilsen
Kai-Haftor Olsen

22 60 66 07
22 22 51 30
64 84 53 00

0356 OSLO
0402 OSLO
2000 LILLESTRØM

Einar Åstorp

22 50 95 36

0382 OSLO

Torlaug Karlsen

77 08 22 00

8534 LILAND

Dag Magne Søyland

51 58 68 27

4030 HINNA

Frank Ariansen

69 15 10 41

1700 SARPSBORG

Inger-Lill B Tuverud
Reidun Sundbø

22 71 93 41
38 02 29 49

0567 OSLO
4610 KRISTIANSAND
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GALLERI•RAMMEVERKSTED
Hantho Galleri og Rammeverksted
GARDEROBE
Revina AS
GLASSMESTERE
Glassmester A Schøyen
SNE Glasservice A/S
GULLSMED
Odd Inge´s Gull & Sølv AS
HELSETJENESTE
Røde Kors Haugland Rehabilitering A/S
HOTELL
Hotel Neptun
Golden Tulip Rainbow Hotel Holmen
Quality Arcticus Hotel
KONTAKTFORMIDLING
Par i Hjerter A/S
KONTORMØBLER
Kinnarps Kontormiljø
KRANER, TALJER OG LØFTEUTSTYR
Munck Cranes A/S
KUNSTHÅNDVERK
Marit Annys Vevstogo
LEGE
Bjerregaardsgate Legekontor (Allmenlege)
MALERMESTERE
Velde´s Malerservice og Fargehandel
MURMESTERE
Apollon Mestermur A/S
Hedmark Murmesterforretning A/S
MØBLER
Bohus GB Møbler a.s
OPTIKERE OG URMAKERE
Østby Optikk og Ur a.s
Ole M Karlsen Ur & Optik
ORGANISASJONSKONSULENTER
FBL - Konsulenttjenster
Consensus Training A/S
REGNSKAPSTJENESTER
Bedriftsfinans A/S – EDB, salg, support
Dønland Regnskapsservice A/S
Hobas Regnskap A/S
Merkantil-Konsult A/S
REISEBYRÅER
Oppland Arrangement
Svanstrøm Reisebyrå
Travelnet Reisebyrå a.s
REKLAMEBYRÅ
Embla Reklamebyrå
RENHOLD OG HJEMMEASSISTANSE
AB Renholdsservice
OK Kjemi Drammen AS
RESTAURANT•PUB•BAR
Sir Toby AS
REVISORER
Statsaut revisor Steinar B Syvertsen
Kjell Johansen Revisjon ANS
Noraudit Sentrum Revisjon AS
RØRLEGGERE
Moderne Rør Service a.s
Trond Foss A/S
Porsgrunn Rørleggerforretning A/S
Arne W Tindeland Aut Rørleggerfirma
Haugaland Rør A/S
Tromsø VVS-senter a.s
SIGARER OG PIPER
Tobakk Sørensen
SNEKKERE
Jøndal & Hoff A/S
Haugesund Snekkerverksted a.s
STILASUTLEIE
Byggesystemer
STORKJØKKENUTSTYR
Huma Catering Service A/S
TRANSPORTFIRMA
Jørgen Langum Transport -lastebil med kran
Lindstrøm Transport A/S
Transportsentralen – IL-X
TRUCKER
Materialhåndtering AS
Odd Fellow

TRYKKERI
Gløsmyr Trykk
A/S Karmøy Trykkeri
EKO-trykk A/S
TURISTBEDRIFT
Steinvik Camping og Hyttegrend
VASKERI OG RENSERI
St Hanshaugen Service Systemer
Bjerregaardsgaten Renseri (rens og vask)
VENTILASJONSENTREPRENØRER
Ventilasjonseksperten A/S

Karl Johan Hantho

52 72 99 90

5527 HAUGESUND

Svein Flatmo

22 46 71 16

0170 OSLO

Thore Schøyen
Einar Rafoshei-Klev

22 20 01 05
38 26 16 21

0182 OSLO
4519 MANDAL

Odd Inge Bøe

52 72 42 89

5501 HAUGESUND

Geir Johnny Haugen

57 73 71 00

6820 FLEKKE

Hermann Loftheim
Paul Høiskar/Jan Holdahl
Kjell Solheim

52 71 44 55
75 15 14 44
77 07 50 00

5500 HAUGESUND
8600 MO I RANA
9400 HARSTAD

Bjørg Bunes

22 83 23 70

0161 OSLO

Stein Kåre Mannes

52 70 03 00

5514 HAUGESUND

Ola Skrondal

55 59 80 00

6040 VIGRA

Marit Anny Løken Tvenge

61 34 39 99

2967 LOMEN

Hans Jacob Lerkerød

22 20 71 70

0172 OSLO

Jan Erik Lima Velde

52 82 47 50

4276 VEDAVÅGEN

Tom A Hemstad
Einar H Hernes

91 10 35 00
62 81 49 23

0775 OSLO
2212 KONGSVINGER

Gunnar Berg

77 01 95 00

9400 HARSTAD

Oddbjørn Østby
Ole M Karlsen

22 30 35 23
69 34 59 50

1051 OSLO
1653 SELLEBAKK

Fred Bonde Lykkås
Tore Aalberg

38 15 92 29
90 69 80 06

4700 VENNESLA
2000 LILLESTRØM

Viggo Bjørk
Arne-Kristian Dønland
Sissel Johansen
Per Halseth

88 00 93 88
77 68 46 47
77 01 37 35
77 01 90 90

5500 HAUGESUND
9000 TROMSØ
9400 HARSTAD
9400 HARSTAD

Anders Lunde
Roy K Schwanstrøm
Terje Tverdal

61 12 03 20
35 55 60 80
53 65 04 50

2890 ETNEDAL
3915 PORSGRUNN
5750 ODDA

Tor Håland

52 73 80 50

5522 HAUGESUND

Berit Merg
Einar Longva

22 38 16 24
32 80 10 70

0463 OSLO
3003 DRAMMEN

Ivar Øistein Lae

90 62 36 06

5525 HAUGESUND

Steinar B Syvertsen
Preben Johansen
Finn Heggdal

32 89 44 50
37 08 88 40
77 64 70 60

3018 DRAMMEN
4800 ARENDAL
9008 TROMSØ

Roger J Tuverud
Trond Foss
Jens-Petter Engh
Arne W Tindeland
Peter Johannesen
Torbjørn J Ludvigsen

90 13 18 44
22 26 13 30
35 55 57 66
97 18 13 50
52 72 27 01
77 67 00 40

0491 OSLO
0667 OSLO
3917 PORSGRUNN
5500 HAUGESUND
5519 HAUGESUND
9003 TROMSØ

Fritjof Sørensen

55 31 67 21

5014 BERGEN

Jan Jøndal
Einar Osen

67 90 24 60
52 72 15 69

1472 FJELLHAMAR
5500 HAUGESUND

Ola Eidberg
Ola Eidberg
Ola Eidberg

67 53 13 90
75 52 60 02
77 65 75 33

1324 LYSAKER
8000 BODØ
9000 TROMSØ

Navn:

Bjørn Steinar Olsen

22 38 44 20

0458 OSLO

Postadresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jørgen Langum
Leif LIndstrøm
Sven O Karlsen

92 84 19 74
75 64 64 66
38 05 69 00

3019 DRAMMEN
8200 FAUSKE
4632 KRISTIANSAND

Jørund Woll

67 13 73 70

1309 RUD

22

Bladet

Asbjørn Gløsmyr
Otto-Jarle Hydle
Erling Jakobsen

35 59 56 99
52 85 07 22
57 82 28 84

3735 SKIEN
4250 KOPERVIK
6800 FØRDE

Konrad Henriksen

62 36 72 28

2390 MOELV

Trine Havn
Thor R Eriksen

22 60 97 31
22 20 28 95

0170 OSLO
0174 OSLO

Egil Haug

94 20 70 71

0667 OSLO

Storlogens adresser:
Navn:
Stor Sire
Harald Thoen
Br. Dep. Stor Sire
Arne Grasdal
Str Dep. Stor Sire
Britta Almaas
Br. Stor Sekretær
Morten Buan
Str. Stor Sekretær
Liv Berit Johansen
Br. Stor Skattmester
Per Ame Vidnes
Str. Stor Skattmester
Edith Felle

Tlf arb:

Tlf priv:

Tlf mob:

E-post:

22 83 92 48

33 77 28 07

92 49 13 00

harald.thoen@oddfellow.no

52 70 74 13

52 72 83 33

91 36 24 22

agr@haugesund.online.no

73 52 32 53

48 26 55 68

b.almaas@frisurfno

22 44 48 58

22 54 42 80

91 75 13 11

mbuan@hmgas.no

69 88 13 23

69 88 13 79

70 10 46 40

70 15 51 25

35 55 07 78

35 50 21 09

liv.berit@oddfellow.no
90 72 24 92

pavidnes@vestlandske-auto.no

Bestillingsliste for Odd Fellow Utstyr:
Bestillingene må sendes skriftlig eller på fax. Porto tillegges.
Ved bestillinger under kr 100, tillegges et gebyr på kr 30,-.

Art nr
1002
1005
1009
1018
1019
1020
1021
1029
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1050
1051
1052
1062
1066
1067
0176
0177

Betegnelse
Regalieveske i skinn for søstre og brødre
Skopose i skinn for søstre og brødre
Selskapsveske konvoluttype, sort skinn
Tennisskjorte Hvit str M/L/XL
Armbåndsur
Rebekkabilde
Thomas Wildey-bilde
Burgunder slips med kjedeledd til privat bruk
Sort slips med hvite kjedeledd til logebruk
Mansjettknapper i hvit emalje og gull (tre kjedeledd)
Skjorteknapper for livkjole, hvit emalje og gull (tre kjedeledd)
Halsgropsmykke for søstre
Jakkemerke i gull, liten størrelse
Forgylt jakkemerke, stor størrelse
Sort skinnbelte, tre kjedeledd på spennen
Ved kjøp av belte – oppgi beltelengde 120 eller 125 cm
Slipsnål, forgylt, tre kjedeledd
Slipsnål, hvit emalje, tre kjedeledd
Rebekkaring (oppgi ringmål)
Lenkering for brødre (oppgi ringmål: . . . . . . . . . . .)
Lenkering for søstre (oppgi ringmål: . . . . . . . . . . .)
For ringer er det omlag 4 ukers leveringstid
Hvite vanter, søstre
Livkjoleskjorte
Hvit skjorte
Båtflagg/gjesteflagg
Båtvimpel
For skjorter er det omlag 6 ukers leveringstid

Antall
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

Pris
kr 750,kr 545,kr 405,kr
95,kr 100,kr 370,kr 370,kr
85,kr 110,kr 420,kr 420,kr 190,kr 218,kr
80,kr 285,-

......
......
......
......
......

kr 115,kr 202,kr 1 130,kr 1 170,kr 770,-

......
......
......
......
......

kr 65,kr 350,kr 225,kr 90,kr 90,-

......................................

Postnr/sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon dagtid: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odd Fellow

23

Bladet

Odd Fellow Utstyr
Stortingsgaten 28
0161 OSLO
Telefax: 22 83 81 88

C-Blad
Returadresse ved varig endring:
Odd Fellow Bladet
Stortingsgaten 28
0161 OSLO

Kjære
medmenneske
Ta deg tid til å være lykkelig.
Du er et vandrende under
på denne jord.
Du er enestående, spesiell,
uerstattelig.
Vet du det?
Hvorfor står du ikke målløs?
Er du ikke glad og forbløffet
over deg selv
og over alle de andre
omkring deg?
Synes du det er
så hverdagslig,
så selvsagt at du lever,
at du får lov til å leve,
for å synge og danse,
for å være lykkelig?
Hvorfor gjør du deg
en masse sorger
om tingene fra i morgen
og overimorgen?
Hvorfor lager du bråk,
hvorfor kjeder du deg,
drukner deg i tomme fornøyelser
og sover når solen skinner?
Ta deg rolig tid til å være lykkelig.
Tiden er ingen motorvei
mellom vuggen og graven,
men plass til å parkere i solen.
Markus Lie-Tønnesen

Foto: Jon Esben Johnsen

Phil. Bosmans

