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Odd Fellow

Du må ikke gå til ditt kjøbmannskap
og tenke på hva der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!
Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der å glemme!
Etter nylig å ha sett passasjerfly bli styrtet i bygninger
hvor tusener av mennesker oppholder seg, etter nesten
daglig på fjernsyn se hvorledes mennesker i alle verdensdeler lider, etter å ha sett hvorledes barn blir utnyttet
på det mest groteske; sier jeg med Arnulf Øverland:
Du har ikke lov til å gå der å glemme!
Still krav til deg selv.
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Harald Thoen
Stor Sire
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«Han er stor nok til å innrømme sine
feil.» Dette ble uttalt om Kofi Annan
da tildelingen av Nobels Fredspris ble
kjent.
Jeg tror ikke på det feilfrie menneske. Men jeg har møtte ganske mange
som allikevel later som om de er feilfrie. Dette er enten en form for dumhet
eller dobbelmoral. Men hvis man skal
kunne innrømme sine feil, må man
igjennom et par faser.
For det første må man opparbeide
seg den forståelse at man faktisk gjør
feil, og at det å feile er en del av det å
være menneske. De aller fleste av oss
begår til og med både grove feil og
utilbørlige dumheter. Å erkjenne sine
feil og tabber er den beste vei for å
unngå dem og å bøte på skaden.
For det annet må man være villig til
å innrømme også overfor andre at man
har begått feil og tåpeligheter.
At man berømmer Kofi Annan for
at han innrømmer sine feil, må være et
signal om at alt for få mennesker gjør
dette.
I vår Orden lærer vi at vi skal erkjenne våre feil og arbeide for å rette
opp de skader de fører med seg. Vi hører dette på hvert logemøte.
Det er befriende når mennesker utvungent erkjenner sine feil. Det hjelper omgivelsene både til samme erkjennelse, og til å bekjempe myten om
det feilfrie menneske.

Kjære leser . . .
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tre påfølgende helger har jeg hatt gleden av å kunne foreta innvielse av nye Ordenshus i Odda, på Rørvik og
på Oppdal. Ritualet som benyttes ved denne anledningen er et av de eldste vår Orden er i besittelse av. Vi har
dokumentasjon for at det skriver seg tilbake til tiden før
Thomas Wildey la ned grunnstenen for den del av Odd
Fellow Ordenen vi tilhører.
Det faller naturlig å spørre om et slikt ritual, fra begynnelsen av 1800-tallet, har sin berettigelse i dagens samfunn; et samfunn hvor terror og krig sjokkerer oss den ene
dag, men kan synes glemt den neste. En verden hvor politikkens etiske retningslinjer og tradisjonelle respekt for
andres syn og mening viskes ut, og hvor religionenes menneskekjærlighet forandres til hat.
Jeg er imidlertid ikke det minste i tvil. Ritualet for innvielse av Ordenshus, som alle andre av våre ritualer, bærer
noe i seg som gir oss håp tross alt. Men ritualene stiller
også krav. Det gjør også de løfter som enhver søster og
bror har avlagt. De stiller krav til en selv i hverdagen. Noe
av det viktigste ved det å være Odd Fellow, er nettopp å
kunne stille krav til seg selv – med samvittigheten som
kontrollør.
Denne spalte er ikke kjent for å ta opp verdenssituasjonen, verken i politisk eller religiøs retning. Det skal jeg
heller ikke gjøre denne gang, men vil dele med leserne Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke sove»:
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Still krav
til deg selv

Kofi Annan er et eksempel i den
store skala. Du og jeg kan påvirke i våre lokalmiljøer. Vi kan alle bidra til å
gjøre livet noe lettere for oss alle når
det blir klart at det feilfrie menneske
ikke finnes, og at vi alle gjør feil. Men
om feilene kan vi også bruke et annet
bilde. Ingen kan nekte en fugl å fly
over ditt hode. Men du kan hindre den
i å bygge rede i ditt hår.
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Steinar Sandvik – Tanker

Steinar Sandvik – Tanker

dukker som ikke tør å reise eller
snakke om saker som ligger oss på
hjertet å få avklart. Først da er og
blir vi verdifulle og umistelige ledd i
en ubrytelig og sterk søsterkjede. Og
så får vi leve med at det til tider og
noen ganger er litt meningsbryting.
Hvor går så de grensene som jeg
nå omtalte? Et vanskelig spørsmål,
tror jeg. Vi må og skal imidlertid
aldri sette dem eller praktisere dem
på samme måte som de gjorde i Aksel Sandemoses by Jante - eller som
byen egentlig heter: Nykøbing på
Morsø i Danmark. Er det noen av
dere som husker de 10 bud i Janteloven?

Tanker i tiden
av Steinar Sandvik

I

Odd Fellow Bladet nr. 3 i år er
det gjengitt noen momenter fra
Store Sire Oddvar Granlunds åpningstale til Storlogemøtet 2001.
Stor Sire gjør den romerske forfatter
Juvenals spørsmål «Hvem vokter
vokterne?» til sitt. Han poengterer
viktigheten av at «vi må kun la oss
lede av det som er til Ordenens beste». Selv om Stor Sire i første rekke
nok i sin tale henvender seg til
«maktens personer» i vår Orden og i
våre loger, bør noen hver av oss ta
hans vektige og viktige ord innover
oss. I sin tale gav han i tillegg også
nyttige og klare signaler til oss
«menige brødre» om at også vi til tider kan «mene» noe om etiske
spørsmål.
La meg komme med noen refleksjoner i kjølvannet av denne talen
For en del tid tilbake hadde Odd
Fellow Bladet en serie artikler som
gikk under betegnelsen «Filosofenes persongalleri». Her ble mange
omtalt som eksempelvis Sokrates og
Aristoteles. Også Platon var med i
persongalleriet. Han grunnla det
akademiet hvor også Aristoteles fikk
sin utdannelse. Platon hadde klare
oppfatninger og råd om hvordan
man skulle utdannes og utvikles
over tid. Utdanning og erfaring skulle bygges i «bolker» med grunnutdanning til man var 20, så en ny 10årsbolk, deretter en 5 årsbolk med
vektlegging av et filosofistudium,
dvs. tenkning, og - endelig - en 15
års videreutdanning og praksis på
ulike områder i livet. Først da var de
«beste» beredt til å overta styringen
av staten (fellesskapet) - når de var
blitt 50 år! Dette var ikke et system
hvor man ropte «slipp ungdommen
til» eller krevde førtidspensjonering
av «ubrukelige» og «foreldede»
voksne! Det var et opplegg hvor
«livslang læring», senioritet og erfaring var verdsatt og prissatt som noe
av det aller viktigste. Man kunne ikke la uerfarne «kalver» «eksperimentere» med ledelsen av fellesskapet.

1. Du skal ikke tro du er noe.
2. Du skal ikke tro du er like så
meget som oss.
3. Du skal ikke tro du er klokere
enn oss.
4. Du skal ikke innbille deg du er
bedre enn oss.
5. Du skal ikke tro du vet mere
enn oss.
6. Du skal ikke tro du er mere enn
oss.
7. Du skal ikke tro at du duger til
noe.
8. Du skal ikke le av oss.
9. Du skal ikke tro at noen bryr
seg om deg.
10. Du skal ikke tro at du kan lære
oss noe.

Steinar Sandvik – bror av Loge nr 11 Veøy, gir her til uttrykk noen betraktninger og tanker omkring vår Orden.

Mange av hans tanker kan vi
godt ta med oss inn i vår tid og vår
egen hverdag.
Når vi ser på hvordan vi ordner
oss i Ordenssammenheng, har vi
faktisk trekk av den samme tenkning. Også vi har - gjennom vårt
gradssystem og vår måte å velge ledere - gjort senioritet og respekt for
alder og ansiennitet; erfaring, til
sentrale elementer. På ulike måter
kommer det til uttrykk at vi i vårt
virke ønsker å vise både respekt og
ydmykhet overfor andre og andres
Odd Fellow
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virke, og deres kunnskap og erfaring. Det gjelder ikke minst eldre.
Dette tror jeg er en god og solid
plattform å stå på for alle. Fallgruben er imidlertid at vi ender med å
trå over grensen og blir servile, blir
øyentjenere som - i misforstått respekt - unnlater å gi uttrykk for våre
meninger når det trengs. Mitt ønske
i denne sammenheng er at vi - i
Vennskapets,
Kjærlighetens
og
Sannhetens navn og ånd - makter å
gå denne grensegangen. Da vil vi
unngå å ende som bejaende nikke-

Typisk for denne loven er dens
enstonighet eller monotoni, den virker som en hjernevask. Alle budene
begynner med et forbud: Du skal ikke. . . ! Den sier ikke noe om hvordan man bør eller har lov til å oppføre seg. Den loven rettes mot, blir
dermed mer og mer usikker - alle i
Jante blir lidende av en panisk angst
for å være utenfor. Resultatet er at
man danner skinnfellesskaper for tilsynelatende å ha noe som andre kan
misunne en. Misunnelsen følges av
mindreverdighetsfølelser. Og på en
slik måte kan slike skinnfellesskaper
erverve seg betydelig makt. Makten
utøves for at det skal dukke opp en
taper som den vinnende part så kan
måle seg mot. Man får derved bevis
for sin egen styrke. Så lenge man
har noen under seg er alt godt. Katastrofalt er det derimot hvis de
laverestående forsvinner. Derfor er

Janteloven en livsnødvendighet for
en jante.
I Janteloven inngår et kollektiv
idet det i åtte av ti bud finnes den faste størrelsen oss. Det kunne kanskje
ha vært et 11. bud hvor det sto noe
slikt som at «Du må ikke ha andre
guder enn oss». Det er nemlig det
det handler om - individets forhold
til et udefinerbart kollektiv som man
ikke må heve seg over. «Du må ikke
komme her og komme her», slik
Øystein Sunde synger.
Vi som er medlemmer av en Orden som Odd Fellow Ordenen bør
for sikkerhets skyld stoppe opp av
og til og tenke etter: Hva slags fellesskap er det vi deltar i eller ønsker
å delta i?
Jeg har nå minnet om problemstillingen - og jeg svarer med fasthet:
Vi i Odd Fellow Ordenen er verken
forskremte eller konforme. Ikke lider vi av forfølgelsesangst heller! Vi
vet derimot at «ord ikke er nok» og
at vår lærdom «må omsettes i handling for at hver enkelt efter evne kan
bidra til menneskenes forbedring og
fullkommengjørelse». Dette er det
motsatte av de holdninger som hersker i Jante - I byen Jante ville det
nok ikke være plass til en Odd Fellow Loge!
Men - kjære søstre og brødre - for
sikkerhets skyld må vi nok også til
tider ha hjelp i slike vanskelige problemer som jeg her bare så vidt har
berørt. Våre valg av våre embedskollegier er i så henseende svært
sentrale. Og det er da umåtelig viktig at de embedsmenn som vi gjennom valg til enhver tid har gitt tillit,
forvalter sitt store ansvar med sindighet og omtanke. Og her må jeg si
at jeg så langt i mitt logeliv har erfart at de enkelte embedsmenn på
ulike måter er blitt gode eksempler
til etterfølgelse og også gode rådgivere for oss andre. Det bør glede
oss.
I det hele tatt - vi som tilhører vår
Orden og våre respektive loger er
heldige som har fått den mulighet
som vi har i fellesskapets ånd. Dette
bør glede oss hver eneste dag! La
oss bare - så godt vi kan - fortsette å
gå ut og prøve å leve som vi prediker. . .

Odd Fellow
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Sitatet:
Jakten på en syndebukk er den letteste av alle idretter.
Dwight D. Eisenhower

En uberettiget mistanke er – merkelig nok – nesten
alltid et selvportrett.
Tollak B. Sirnes

Det normale er ikke noe ideal-menneske, men det
spørrende og feilende menneske.
Tollak B. Sirnes

Det verste et menneske kan gjøre
mot seg selv, er å
gjøre urett mot
andre.
Henrik Ibsen

Den som først griper til vold, viser
at han ikke har flere argumenter.
Kinesisk ordtak

Ungdomscamp

Ungdomscamp

helt ned
igjen og
gjøre
knærne våre til totalvrak,
men vi stop- pet i første dalsøkk og
spiste matpakken. Så kunne vi velge
mellom å være med på en ekstra tur,
eller å gå opp til toppen av Brienzer
Rothorn igjen.
Ekstraturen gikk ned til en liten innsjø. En av guttene var uti og vasset i
det iskalde vannet.
Da vi kom hjem fikk vi kjøtt og potetstappe til middag og så hadde vi fri.
Da valgte vi å gå se om vi fant oss et
diskotek, men vi måtte være inne til
klokken ti. Halv elleve skulle alle lys
være slukket.

Odd Fellow
International
Youth Camp 2001
Denne
leiren
ble
holdt i Sveits i dagene 28. juli til 4.
august
Referatet er skrevet av deltakerne Marianne, Åsa og Ane Julie med litt redigering av Redaktøren

Lørdag 28/7-2001
Odd Fellows ungdomscamp fant i år
sted i sveitsiske Berner Oberland, med
base i Wengen. Vi var ungdommer fra
Norge, Sverige, Finland og Sveits. Fra
Norge var vi 11. Da vi landet i Zürich,
ble vi møtt av Erik og Mariann, et hyggelig ektepar som også var med oss på
hjemreisen. Etter hvert som vi nærmet
oss Lauterbrünnen, kom det snødekte
fjell tilsyne og enkelte medlemmer av

den norske gjengen ble hardt angrepet
av ”japsesyken”, dvs. fotografering
med hodet hengende ut av vinduet og
voldsom beundring av naturen.
I Wengen ble vi møtt av herr Steiner
og medlederen Frank, som tydeligvis
var en lokal kjentmann. Klokken var
vel 21.30 da vi var vel framme ved Alpenblick Jugendhaus. De svenske og
finske deltakerne var allerede på plass.
Siden det var leggetid klokken 23, og
etter informasjonen som vi fikk servert
med maten var klokken nærmere kvart
på elleve. Det ble ikke mye velkomstfest. Det ble med hilsing og navn.

Søndag 29.07.01
Vi stod opp klokken seks for frokosten
startet halv syv. Noen var enda tidligere oppe for å være først i en av de to
dusjene som var fordelt på 10 jenter.
Odd Fellow
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Etter maten ble det litt sukk og
stønn da lederne leste opp hvem som
måtte ta oppvasken eller gjøre rent på
toalettene. Dette var jobber som alle
måtte gjennom i løpet av uka.
Den første turen denne uka gikk til
et fjell som heter Brienzer Rothorn.
Brienzer Rothorn ligger 2350 meter
over havet og det er grusomt bratt. Vi
var nødt til å ta toget opp. Naturen var
fantastisk! Skulle tro vi var en del var
en eventyrfilm.
Da vi nådde toppen etter ca en halvtimes tog-tur, fikk vi beskjed om at fotturen gikk nedover på den andre siden
av fjellet. «No joking down here», sa
lederne. Jeg tror ikke det var så mange
som tenkte på å tulle ned den stien for
den var smal og det var ikke noe gjerde
som passet på at vi ikke falt utfor den
stupbratte kanten.
Vi begynte å lure på om vi skulle gå

et isslott inne i fjellet. Vi tok toget tilbake til Kleine Scheidegg igjen før vi
startet en ny tur over fjellet til Männlichen med fantastisk utsikt over området. Herfra tok vi taubanen ned til
Wengen. Da vi kom dit, fikk vi besøk
av Stor Sire og generalsekretæren for
Odd Fellow i Sveits. De spiste middag
med oss og alle deltagerne fikk en ekte
sveitsisk lommekniv.

Onsdag 1/8-01

Vi tok toget fra Wengen til Lauterbrunnen og videre til Mürren. Vi gikk
gjennom byen og tok taubane opp i
fjellet. Så gikk vi langs en sti hvor vi
kunne se fjellkjeden som de kalte The
North Face. Vi gikk i litt over en time
før vi tok en taubane opp til fjellet
Birg. Der spiste vi lunch. Deretter tok
vi en ny taubane opp til Piz Gloria,
Schilthorn, bedre kjent som stedet hvor
James Bond filmen «On her Majesty’s
secret service». Fjelltoppen ligger på
2970 meter. Dessverre var vi uheldige
med været, ellers kunne vi sett helt til
Mont Blanc. Vi tok taubanen ned igjen,
hoppet på en buss til Trümmelbach og
gikk langs en sti inne i fjellet med en
buldrende foss ved siden av oss. Flere
ble våte. Utrolig at naturen kan lage
noe sånt. Så bar det hjem til Wengen
igjen.

Denne dagen fikk vi fri fra fjellturer
grunnet den sveitsiske nasjonaldagen.
Denne dagen fikk vi sove litt lenger.
Frokosten var ikke før 9. Etter frokost
gikk vi ned til sentrum av Wengen
hvor vi skulle få høre litt sveitsisk jodling. Deretter kunne vi velge om vi ville spille mini-golf eller gå rett til det
lokale badebassenget.
Den eneste beskjeden vi fikk var at
vi måtte være tilbake kl. 18 til grilling i
hagen.
Vi grillet pølser og lokale spesialiteter. Vi var nok litt skuffet over at vi
ikke fikk gå ned i Wengen denne kvelden for å oppleve hvordan de feiret
nasjonaldagen.
Men kvelden ble morsom allikevel.
Vi ble alle bedt om å synge nasjonalsangen og fortelle om vår egen nasjonaldag. Dette ble en triumf for de norske deltakerne. Vi var de eneste som
kunne synge med en gang uten betenkningstid og det var tydelig at vi var de
eneste som virkelig feirer nasjonaldagen. Svenskene følte seg kanskje ikke
noe bedre av at vi kunne litt av deres
nasjonalsang også.

Tirsdag 31/7- 01

Torsdag 2/8-01

Vi tok toget fra Wengen til Kleine
Scheidegg. Der byttet vi tog og dro videre til Jungfrau. Toget gikk inne i fjellet og stoppet to ganger på vei opp så
vi kunne se på utsikten. Toget stoppet
på 3650 meter. Ute var det snø og kjølig. Vi gikk en times tid rundt i Jungfraujoch og videre til Mönch. Så gikk
vi tilbake til Jungfrau. Der var vi inne i

Denne dagen skulle vi besøke en
ostegård et stykke utenfor Interlaken.
Her fikk vi se hvordan man lagde ost
på gamlemåten og det var også mulighet for en smak. Etter besøket på gården, bar det oppover en høy ås bak
gården. Dette var en av de varmeste
dagene og stien eide ikke skygge.
Noen var sporty og nesten løp opp,

Mandag 30/7-01

Odd Fellow
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mens
andre
dannet en
baktropp. Det
var en viss
mangel på vann, så
gleden var
stor da vi kom ned fra fjellet igjen og
fant en spring!

Fredag 03.08.01
Siden torsdagsturen hadde vært så
hard, lang og varm syntes lederne så
synd på oss at de bestemte at siste dagen skulle brukes på shopping.
Da vi kom til Interlaken fikk vi lov
til å vandre rundt alene i underkant av
to timer. Vi hadde nok tid til at vi kom
oss til første Mac Donalds. Veldig synd
at vi fikk så liten tid i Interlaken som
så ut til å være en flott by med mange
severdigheter.
Middagen i dag bestod av poteter,
pølser og litt annet kjøtt. Den var ukas
beste, kanskje for at vi skulle glemme
all restspagettien som vi fikk servert fire ganger. Resten av kvelden gikk med
på å pakke, bruke opp resten av filmen
i kameraet og utveksle adresser og telefonnummer med våre nye venner.

Lørdag 04.08.01
Selvfølgelig var det oss norske som
skulle dra først. Frokosten startet halv
seks så vi måtte senest opp klokken
fem for å ha alt klart før vi skulle dra.
Så bar det i vei med alle disse togene igjen Vi ble fulgt helt fram til passkontrollen på Zürich flyplass. Derfra
måtte vi klare oss selv.
Vi kom oss frem til København hvor
det ble litt uenigheter om vi var nødt til
å gå gjennom passkontrollen eller ikke.
Det endte med at noen gikk gjennom
to ganger. Vi fikk litt tid til å bruke
penger på den flyplassen også før vi
satt på SAS 1454 på vei til Gardermoen. På Gardermoen fikk vi tatt de
siste bildene og gitt de siste klemmene
før vi alle dro hjem hvert til sitt med
masse spennende å fortelle til mamma
og pappa.

Intervju med Ellen Røsholdt

Intervju med Ellen Røsholdt

Tradisjon og modernitet

Ellen Røsholdt.

F

ødt i Oslo, var det en ny og
ukjent opplevelse å komme til
en fremmed by, selv om den ikke var mer eksotisk enn Fredrikstad.
Som nygift, hjemmearbeidende småbarnsmor var det ikke lett å få kontakt
med andre. Slik var det i det minste
før i tiden i små lokalsamfunn. Samtidig kom hun ganske plutselig og uforberedt i kontakt med Odd Fellow Ordenen. I Rebekkaloge nr 26 Gry ble
hun derimot tatt imot med åpne armer,
søsterlighet og varmt vennskap.
Ordensliv var ukjent for meg. Riktignok var min far aktiv frimurer før
siste verdenskrig. Men det var noe bare han holdt på med. Det angikk
liksom ikke mor og meg. Etter krigen
ble det ikke noe særlig mer med ham
heller før han gikk i en seniorforening.

Odd Fellow ante jeg intet om, bortsett fra at det var en firkantet bygning
med noen kjettinger på i den ene enden av Stortingsgaten. Jeg kjente ingen som visste noe om hva det var.
Etter at min mann og jeg flyttet til
Fredrikstad for å utnytte nye arbeidsmuligheter, kom vi inn i et nytt bedriftsmiljø omkring DENOFA-Lilleborg. Og der traff jeg Randi Bastøe
som allerede var aktiv Rebekkasøster.
Hun både overbeviste meg og ble min
fadder. Jeg ble resipert 14. desember
1965 da logen også hadde sitt julemøte. Og det var en ganske merkelig
opplevelse på én kveld både å delta i
det voldsomme inntrykk som en innvielse representerer, og dernest en
dundrende julefest.
Etter den tid sier jeg gjerne at jeg
kan telle på mine fingre og tær hvor
Odd Fellow
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mange møter jeg har vært fraværende.
Fra første stund forsto jeg hvor viktig
det var å møte så ofte som en kan. Og
gjennom dette store antall loge- og
leirmøter kan jeg virkelig si at jeg
hele tiden oppdager og opplever noe
nytt.
Når noen ber meg om å si noe om
hva som er det viktigste ved å være
medlem av en loge, er det nettopp at
logelivet tar oss bort fra hverdagen,
bort fra det hverdagslige, bort fra det
trivielle. Det gir oss anderledeshet,
høytid og form på en måte som stadig
blir mer uvanlig i vårt oppjagede
samfunn. Den som vil ha mer av det
samme, og ikke kan glede seg over
form, stil og ritualer, vil ha vanskelig
for å få fullt utbytte av sitt Ordensmedlemsskap. For meg var denne
form for personlighetsdannelse tiltalende fra første stund.
Men slik var det ikke for min
mann. Han reflekterte meget, og ble
etter hvert humanetiker. En gang han
var med på en Festloge utbrøt han da
vi kom hjem: «Det var jammen mer
stivt enn jeg hadde trodd!» Det viser
hvor forskjellig vi kan oppleve og
opplever. Jeg ser stadig omkring meg
mennesker som ikke er Ordensmedlemmer, men som jeg intuitivt merker
har den samme opplevelsesform som
jeg har. Da spør jeg meg om vi i vår
Orden burde gå mer aktivt ut å rekruttere slike mennesker. I dag bygger rekrutteringen mer på tilfeldig bekjentskap. Jeg ser det slik at vår Orden er
så vidt spesiell og den taler til så vidt
spesielle sider av menneskets opplevelsesevner at en mer aktiv rekruttering kanskje burde være på sin plass.
De første årene i Gry var en flott
opplevelse hvor jeg uten verv fikk leve meg inn i logelivet. Dette var bra,
ikke minst fordi jeg også hadde mye å
gjøre hjemme. Men med virketrang,
ble det litt lenge å vente på oppdrag i
logen. Alt den gangen fungerte jo etter
ansiennitet. Jeg tror dette var og er
uheldig. Det er bra å ha den erfaring
som årene gir, men det åpner ikke for
å slippe til nye krefter og åpenbare talenter. Jeg ser nye, kunnskapsrike søstre kommer inn i vår Orden. Deres

ressurser må tas i bruk. Ellers blir det
ressurssløseri og talentene kan gå trett
av ikke å bli brukt. Jeg drister meg til
å mene at ansiennitet alene også kan
lede folk frem til verv som de ikke har
forutsetning for å bekle. Det skader
både dem og Ordenen. Ikke minst vi
søstre må være villig til å gi avkall på
vår tro på ansienniteten. La oss heller
velge etter dyktighet. Det vil styrke
oss på kort og lang sikt. Og det blir
stadig viktigere når vår Orden vokser
og det organisatoriske arbeid blir enda
mer krevende.
Mitt første valgembede var som Sekretær i loge Gry. Men etter dette var
det stopp. Nominasjonsnevnden kom
med noen dulgte hentydninger om at
de hadde utsett meg til noe annet.
Men det hverken ante jeg hva var eller
fikk vite noe om.
Omsider kom katten ut av sekken.
Det skulle dannes en Rebekkaforening
i Fredrikstad og omegn. Det var den
jeg var tiltenkt å gjøre en innsats i. Og
slik ble det. 6.mars 1982 ble Rebekkaloge nr 64 Else instituert, og det ble
«min» loge fra da av. Jeg var med
blant de fem Chartermedlemmene og
jeg ble den første OM, og satt i to perioder. Og midt i den mest intense periode med logen ble også Rebekkaleir
nr 2 Borg instituert.
Og nå er jeg også med og forbere-

der dannelsen av Rebekkaleir nr 21
Morene som institueres 10. november
2001.
Jeg har hatt gleden av å være på alle Rebekkarådsmøtene fra 1985 og nå
på det første felles Storlogemøtet i
2001. Jeg føler meg priviligert som
har fått med meg så mange møter av
denne typen. Det gir en unik mulighet
til å følge og også forfølge saker gjennom år. Så hadde jeg gleden av å få
være med i Kulturkomitéen under
100-årsjubileet. Det var et jubileum
som gav en mektig inspirasjon. Jeg
har sittet i Rebekkarådets lovkomite i
12 år, og fortsetter nå som leder av
Storlogens lovkomité. Dette arbeidet
har gitt meg både større sans og større
forståelse for vårt lovverks viktighet.
Lovene må være klare, konsekvente,
og ført i et klart og forståelig språk.
Og de skal følges.
Odd Fellow Ordenen har gitt meg
meget, krevet meget og sammenlagt
dannet et vesentlig innhold og en
mektig ramme om mitt liv i de siste
36 år. Å se Ordenen vokse og å vite at
dette er byggende arbeid, er en av livets store gleder.
Jeg har fra ganske tidlig i mitt Ordensliv opplevet den som et internasjonalt anliggende. Det har vært givende, perspektivutvidende og kontaktskapende å få være med på reiser til

Ellen Røsholdt på Odd Fellow tur i Bohuslän sammen med Ulla Libom.
Odd Fellow
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Ordensenheter i Danmark, Sverige,
Sveits og Nederland. Det er når man
kommer ut av landet at man ser klarest hva man har hjemme.
Det jeg har sett er at vi i Norge og
Norden driver Ordensarbeidet på en
måte som jeg er stolt av. Men det sier
meg samtidig at vi ikke må bli overmodige. Når vi ser hva vi kan oppfatte
som Ordensmessig forfall i andre
land, har dette ofte begynt med at man
ikke har vært så nøye. Vi må ha en
høy beredskap så vi holder fast på og
bevisstgjør kvaliteten på vårt rituelle
arbeid og våre tradisjoner.
I vår Orden skal medlemmene få
noe som de ikke får noe andre steder.
Da må det de får være av ypperste
kvalitet basert på tradisjoner og fremført for vår tid.
Nå ser jeg frem til å få anledning til
en tur til USA for å se Ordenens arnesteder. Det ville ha vært spennende og
inspirerende
Holder vi fast på kombinasjonen av
tradisjon og modernitet, vil Odd Fellow Ordenen vokse, påvirke vårt samfunn i det godes tjeneste og være det
verktøy til personlig dannelse og utvikling som våre forgjengere ville det
skulle være og som det også i sannhet
har blitt.

Ketil Stokkan – min mening

Odd Fellow Norge i utlandet

min

mening . . .

Kjære søstre
og brødre!

M

itt navn er Ketil Stokkan. Jeg er
medlem av Loge nr 60 Hans
Egede i Harstad, hvor mine besteforeldre, foreldre, nærmeste familie og
søsken har vært aktive Odd Fellow-brødre
og Rebekkasøstre i tre generasjoner. Jeg
er firebarnspappa, jobber som lærer i
grunnskolen, studerer almennfag ved
Høyskolen i Tromsø og fusker i artistfaget
når anledningen byr seg. Gjennom de siste
årene har jeg vært aktiv skribent i flere av
landets aviser, samt delt mine følelser og
tanker med brødre i egen loge. Mine innspill har for det meste dreid seg om holdninger, idealer, omsorg, misbruk og overtramp mot de små og forsvarsløse. Dette
betyr ikke at jeg selv tror jeg sitter med de
eneste rette svarene, ei heller ikke at jeg er
bare snill, hensynsfull og fredssøkende i
all min framtreden. Jeg har tatt i mot utfordringen om å tilføre denne spalten
meninger som kan være både oppløftende,
provoserende og samtidig «til beste for
vår Orden». Oppdraget er tankevekkende,
og jeg er ydmyk for hvordan jeg tilnærmer
meg mine søstre og brødre. Håper jeg kan
bidra med innspill som leder til ettertanke!
Jeg hadde tenkt å begynne å skrive om
noe som var til beste for logen, noe om
hva vi alle kunne gjøre bedre for andre, og
hverandre. 11. september gikk jeg litt tom
for luft, men fikk fornyet kraft da det det
dukket opp en mail fra en venninne i
USA. Mailen var en farvebilde-collage
med undertekster. Det første farvebildet
var av «The twin towers of World Trade

Odd Fellows
i utlandet
Ketil Stokkan.

center». De neste bildene viste rolige, behagelige inntrykk fra vakre steder i verden. Jeg samlet alle undertekstene i et
tekstdokument og oversatte disse. Jeg tror
nesten disse ordene må få bli det første jeg
deler med dere:
Velkommen inn i det nye millenium!
Vi bygger høye bygninger og brede
veier, men har lav toleranse og snevre
synspunkt.
Vi bruker mer, men nyter mindre.
Vi bor i større hus med mindre familier.
Vi inngår flere kompromisser, men har
mindre tid til overs.
Vi har mer kunnskap, men mindre forstand.
Vi bruker mer medisiner, men har dårligere helse.
Vi har økt vår formue, men redusert våre verdier.
Vi snakker for mye, elsker for lite og
hater for mye.
Vi reiste til månen og kom tilbake
igjen, men synes det er vanskelig å krysse
gata for å møte naboer.
Vi erobret det ytre verdensrommet,
men ikke vårt eget indre.
Vi har høyere inntekter, men lavere
moral.
Vi lever i en tid med mer frihet, men
mindre glede. . .
med mer mat, som inneholder mindre
næring.
Vi lever i en tid med to lønningsposer,
men flere skilmisser.
Vi lever i en tid med flotte hus, men
Odd Fellow
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Foto: Jon Esben Johnsen

ødelagte hjem. Derfor foreslår jeg at du og
jeg - fra og med i dag:
Ikke sparer noe som helst til en spesiell
begivenhet,- fordi hver eneste dag er en
spesiell begivenhet.
Søker kunnskap, leser mer, sitter foran
ditt hjem og nyter utsikten - uten å bry deg
om materielle behov.
Bruker mer tid på familien din, spiser
favorittmaten din, reiser - og besøker favorittstedene dine.
Livet er en kjede av fornøyelige øyeblikk,- det dreier seg ikke bare om å overleve.
Jeg foreslår at du og jeg - fra og med i
dag:
Bruker krystallglassene.
Ikke sparer den beste parfymen, men
bruker den når du får lyst.
Fjerner setninger som «en dag, når jeg
får tid» og «en gang, når jeg får tid».
La oss skrive det brevet vi lovte å skrive «en dag, når jeg får tid».
La oss fortelle vår familie og våre venner hvor høyt vi elsker dem.
Derfor, ikke utsett noe som tilfører livet ditt latter og glede.
Hver eneste ny dag er like spesiell.
Du vet aldri om det blir din siste. . .
Med broderlig hilsen i V. K. og S.
Ketil Stokkan

E

n ny samfunnstrend som vår
Orden må fange opp «Norønnafolket det vil fare. . .» heter
det i en av våre kraftpatriotiske sanger. Det er nå et betydelig antall
nordmenn som hvert år reiser sydover for å bosette seg for kortere eller lengre tid i middelhavslandene
eller på Afrikakysten. Dette er en
samfunnstrend som kan påkalle
mange kommentarer og refleksjoner.
At det også er mange brødre og
søstre som deltar i denne migrasjonen, vet vi. Noe annet ville også være overraskende. Odd Fellows er på
de fleste områder som alt annet folk.
I kjølvannet av denne reisevirksom-

het har engasjerte Ordensmedlemmer samlet andre Ordensmedlemmer til møter og Ordensliknende
sammenkomster på de mest befolkede steder.
Så langt er det ikke dannet loger.
Men vi ser fra andre jurisdiksjoner
at dette også kan komme til å skje.
Hva slags loger det da eventuelt blir
snakk om, gjenstår å se. Her gjelder
det både å ile langsomt og å holde
tungen rett i munnen. Men det er
også en tanke om at det er viktig å
forandre for å bevare.
Det har vært vanskelig å få oversikt over det som skjer så langt fra
hjemlandets kyster. Men forening-

ene i de sydlige land har et ønske
om ikke bare å nå fastboende, men
også Odd Fellows som oppholder
seg mer kortvarig og tilfeldig i de
områdene hvor det holdes møter.
Odd Fellow Bladet vil derfor fremover trykke møteprogrammene for
disse foreningene to ganger i året.
Dette vil gjøre det lettere for medlemmer som oppholder seg i de steder foreningene er å finne frem både
til rette tid og sted. I dette nummer
trykker vi programmene til to foreninger. Andre foreninger som vil
være med i ordningen, kan ta kontakt med Odd Fellow Bladets redaksjon.

Odd Fellow Klubben Gran Canaria:
Møtene holder hver onsdag i tidsrommet 14. november til 12. desember 2001. Møtene holdes på Hotel Dorado Beach i Arguineguin.
Alle nordiske brødre og søstre er velkomne. Pent sommerantrekk.
Enkel servering på ettermøtene hvor også ledsagere kan delta.

Odd Fellow Foreningen Costa Blanca:
Møter høsten 2001:
Søndag 23. september•Søndag 14. oktober•Søndag 4. november
Søndag 25. November
Møtene starter kl 1900. Adressen er: Det norske Kirkesenteret,
Carrer Mart, El Albir, Alfa del Pi S. Playa
Odd Fellow
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Odd Fellow Golf

50 Års veteran i Ålesund

I år var det Søster
Storkattmester
Edith Felle fra
Den Norske Storloge som delte ut
den gjeveste prisen
under Odd Fellow
Golf Cup 2001.
Her fra prisutdelingen.
Foto: Fidelitas
Nytt

Symboler
ved gravferd kan
det være greit å
vite hva står for:
Latinsk kors,
protestantisk
Latinsk kors. romersk katolsk
Gresk-ortodoks
kors
Russisk-ortodoks
kors

Odd Fellow Cup
2001

N

orgesmesterskapet ble vunnet
av brødre fra loge nr 29 Drofnum i Drammen. Finalen fant
sted på Grenland Golfklubb 8 september 2001.
Odd Fellow Golf er kommet for å
bli. Nå spilles det turneringer i de nordiske land. Flere av de nordiske lands
Odd Fellows har både holdt på lengere og har arrangementer som tallmessig samler langt flere Ordensmedlemmer. Men så langt er det ikke kommet
noen nordisk turnering. Deltakerantallet i Norge er jevnt stigende. Men det
er ennå plass til mange flere deltakere,
og deltakere fra hele landet. Arrangørene håper på at det neste år vil
melde seg flere også fra andre landsdeler. Det er fortsatt Østlandsområdet
som dominerer når det gjelder deltakelse. Det er ønskelig om den avsluttende turneringen kan bli lagt til andre

deler av landet enn det sentrale Østlandsområdet. Men det forutsetter jo
at de andre landsdelene blir bedre representert. Dette er en stor utfordring.
Det er golfere over hele landet. Og det
er grunn til å tro at mange brødre og
søstre også deltar i denne nye folkesporten.
Allerede i 2000 satte Stor Sire opp
en pokal. I år ble denne utdelt av søster Stor Skattmester Edith Felle. Det
viser hvordan likestillingen nå fordeler oppgaver i praksis. Golf er jo en
sport som spilles like godt av menn
som kvinner. Dermed kan brødre og
søstre møtes i fredelig kappestrid også
på golfbanen.

Odd Fellow
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Vinnerlisten
for 2001
1. Jan Muggerud
Svein Kronstad
2. Espen Bergmann
Tor Elvestad
3. Per Morten Vågan
Elin Vean
4. Erling Hagen
Knut Tveten
5. Toril T. Solum
Eldar Solurn
6. Arne Hansen
Petter Hohnsen

50 Års veteran i
Ragnvald Mørejarl

D

en 28 mai 2001 ble Eks DDSS
Erling Eriksen tildelt Veteranjuvelen for femti års medlemskap
i Odd Fellow Ordenen. Veteranjuvelen
ble tildelt av Stor Sire Oddvar Granlund. Det ble en høytidsstund av de
sjeldne som huskes med glede av jubilanten og de mange fremmøtte brødre.
Erling Eriksen er nestoren i Loge
Ragnvald Mørejarl, og han deltar på de
fleste møter. Han er svært interessert i
alt logearbeide. Hans embedsliste er
imponerende.
I talen som Eks OM Trygve Ratvik
holdt til jubilanten tok han utgangspunkt i Erling Eriksens sterke engasjement både utenfor og innenfor logesalen.
Erling Eriksen engasjerte seg markant i anskaffelsen av vårt nåværende
logelokale i sentrum av Ålesund. Han
var også en bærende kraft da logen
sammen med Santa Veronica opprettet
et boligprosjekt i Skaregata. Denne bolig har gitt husvære til mange av våre
søstre og brødre. Aldersboligprosjektet
i O.A. Devolds gate i Ålesund er et annet prosjekt som han var sterkt medvir-

kende til. I dag bor Solveig og Erling
Eriksen nettopp i Odd Fellow Aldersboliger .
I logesalen har han et våkent øye for
det som skjer, og logen fremførte sin
takk til Erling Eriksen for alle hans
innlegg i logen om blant annet dens
lover og etikk. På denne måte har han
gitt den enkelte bror anledning til å arbeide med seg selv og til beste for logen.
Erling Eriksens store interesse for
logearbeid bragte ham i en periode
også inn i Storlogens Ritualnevnd.
Hans virksomhet har vært så omfattende at det bare er småglimt som kan
nevnes.
Eks DDSS Erling Eriksen er i all sin
ferd en mann med meningers mot, han
har evne til å gi utrykk for det han har
på hjertet og er i sannhet en helstøpt og
ekte Odd Fellow.
Logebrødrene og Storlogen benyttet
anledningen til å takke Erling Eriksen
for hans betydelige innsats, gratulerte
med 50 års Veteranjuvel og uttrykte de
beste ønsker for de kommende år.

Odd Fellow
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Davidstjernen,
jødisk
Human-Etisk
Livssirkelen,
evighetssymbol
Fredsduen
Blomst
Amnesty
International
Frimurerlogeemblemet
Liturgisk rose
Tro, håp
og kjærlighet
Bahai

Nattravn i Tønsberg

Lokalnytt

To blide Nattravner, Eks OM Geir Eggum og
Marianne Bøe i Nattravnsdrakt.

Asker Odd Fellow
Hederspris 2001

D
Nattravn –
utadvendt sosialt arbeid

L

oge nr 27 Kong Sverre i Tønsberg
trengte nytenkning i det utadrettede
sosiale arbeidet. På et Embedsmannsmøte i distriktet ble det kastet fram
en del konkrete forslag. Et av de var det å
gå nattravn. Ideen slo svært godt an i logen. Lederen for Nattravnene i Tønsberg,
Marianne Bøe, kom på en klubbaften for
å orientere. I Norge er det 280 steder med
organisert nattravnvirksomhet. Fire steder
drives arbeidet som i Tønsberg av Kirkens Bymisjon med underavdelingen
Omsorgsstasjon for barn og unge.
Virksomheten har fire fulltidsansatte med
nattravnvirksomhet som et av mange arbeidsområder. Arbeidet passer like godt
for gammel som ung, kvinne eller mann.
De som deltar tegner en kontrakt for et år.
Dette betyr at man er engasjert omlag
hver sjette lørdagskveld. Vaktlistene settes opp av Omsorgsstasjonen. De som er
ute i feltet, bærer en spesiell jakke. Alle
må stille til et personlig intervju. Som alt
frivillig arbeid lider dette også av rekrutteringsproblemer. Sjokket for Marianne
Bøe ble jo komplett da det i forsamlingen
satt drøyt 33 brødre og søstre som gjerne
ville stille. Hun hadde behov for 10.
Hver lørdag stiller to, tre eller fire Odd
Fellows sammen med andre frivillige. Vi
deles inn i grupper på to og vandrer rundt
i gatene fra kl 2230 og til nattbussene har
gått ca kl 0300. Hver gruppe har mobiltelefon og enkelt førstehjelpsutstyr. Målgruppen er de under 18 år, men også folk
i andre aldersgrupper trenger hjelp. Det
overordnete mål er det å være til stede,
observere og formidle kontakt til rette instanser. Vi griper ikke inn i konflikter eller vanskelige situasjoner. Da tilkalles ek-

sempelvis politi, barnevernsvakt, ambulanse, eller kanskje foreldrene alt etter situasjonens eller konfliktens karakter.
Nattravnene skal ikke være noe minipoliti
eller vaktbikkje. Derfor går vi heller ikke
inn på eksempelvis serveringssteder,
festlokaler eller diskoteker. Samarbeidet
med politiet er svært godt. I dag er Tønsberg en rolig by natterstid. Det er ikke
mye for nattvaktene å gripe inn i. Forebyggende arbeid er svært viktig. Ungdommen vet at vi er der. Ansamlinger løses raskt opp. Det er ofte nok at de de ser
de gule jakkene våre. Det er utrolig mange unge som trenger voksenkontakt. Noen
kommer bare for å slå av en prat. De vet
at her er voksne ansvarsbevisste, edruelige personer.
Nå har vi holdt på drøyt et halvt år og
det er på tide å trekke noen erfaringer.
Tilbakemeldingene er svært positive. På
logemøtene er det en fast post under «til
beste for logen. . .» hvor en som har gått
av, gir en liten stemningsrapport. Denne
posten er viktig for at engasjementet ikke
skal gå i glemmeboken.
Så langt er to av fire Odd Fellow- og
Rebekkaloger i Tønsberg engasjert. De to
andre venter på tur. Vi håper at ordningen
vil vare i mange år og at den blir permanent. Det er viktig med en lik kjønnsfordeling og et visst aldersspredning blant
nattravnene. Derfor er det viktig å rekruttere nye ravner både fra dame og herrelogene. Mange voksne har godt av å komme ned i bykjernen for å se hvordan livet
er. De fleste får da en kraftig aha-opplevelse. Foreldre eller besteforeldre aner ofte ikke hva deres unge bedriver natterstid
i byen.
Odd Fellow
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Skal man fortsette å gi pengegaver til
humanitære organisasjoner? De får noe
offentlig støtte, men det dekker ikke på
langt nær alle utgifter. Det er ikke lett å få
penger til «forebyggende arbeid» fordi resultatene ofte ikke gir direkte målbare
verdier. Man blir avhengig av økonomisk
støtte fra private. Dessverre går svært
mye av administrasjonens tid med til å
skaffe slike midler til veie. Denne tiden
kunne vært brukt til de egentlige oppgavene. Derfor blir de årlige pengegavene
også fra Odd Fellow Ordenen svært viktige. Men å gjøre en god gjerning handler
ikke bare om penger og pengegaver. Likeså viktig er rekrutteringen til den frivillige samfunnstjenesten som driften jo er
basert på. Her trengs først av alt menneskelige resurser. Vi må være villige til å gi
av vår tid. Nå hører jeg bemerkninger
som at «bruk heller din tid til direkte aktivt humanitært arbeid enn å bruke masse
tid på innsamlingsaksjoner av penger. Det
blir nesten som å betale avlat for å slippe
å engasjere seg i praktisk humanitært arbeide».
Her er det ikke et enten eller. Her er
det både og. Det trenges nemlig både tid
og penger.
Det er mange humanitære organisasjoner som baserer sin drift på noen faste og
mange frivillige. Kirkens bymisjon i
Tønsberg driver både kafé, herberge og
bokollektiv. Den viktigste egenskapen
som kreves er medmenneskelighet og det
å vise respekt. Jeg håper dette innlegget
vil inspirere flere loger til å delta i liknende arbeide. Jeg håper brødre og søstre kan
få logene med i et lignende engasjement.
Tekst: Geir Eggum

en 21. mai 2001 ble årets
hederspris tildelt Erik
Bye i Odd Fellow Ordenens lokaler i Asker.
I forbindelse med sitt virke
som radio- og fjernsynsjournalist, skuespiller, sanger og forfatter, har Erik Bye fått minoritetsgrupper i samfunnet som andre
overså frem i lyset gjennom blant
annet teaterforestillinger med
psykisk utviklingshemmede.
Det står stor respekt av hans
innsats både på sjø og land, i
Norge og ellers i verden. Erik
Bye har gitt oss alle mange gleder og opplevelser, ikke minst
gjennom sin poesi og sang. Han
er et symbol på viljen og evnen
til å lete etter og se, lytte til og
tale og være til stede med det ekte og sanne i tilværelsen.
Vi hadde en hyggelig aften

På bildet sees Tove og Erik Bye sammen med Eks OM Torodd Haugland fra loge
nr 91 Skaugum og OM Tove Stang Lund fra loge nr 62 Tilla Valstad.

med mange søstre og brødre fra
logene i Asker og for å kaste en
ekstra glans over den spesielle

Glade søstre fra venstre: DDRP Tove Aalborg, Dep Rådspresident Norma Pettersen, Str Liv Borge Johansen, Rådssekretær Liv Berit Johansen, Rådspresident Lillemor Johnsen og Rådsskattmester Edith Helle.

50-års Veteran i
loge nr 35 Arnica

T

orsdag 31. mai var det
nøyaktig 50 år siden søster
Liv Borge Johansen ble innviet i Rebekkaloge nr 10 Semper
Ardens i Moss. Hun var senere

med og startet Rebekkaloge nr 35
Arnica på Gjøvik og ble denne loges første Chartermedlem. Loge nr
35 Arnica ble instituert 2. oktober
1965.
Tildeling av 50 års Veteranjuvelen skjedde på dagen femti år etter
at hun ble innviet i Ordenen. Til
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begivenhet, sang Odd Fellow
koret.

vår store glede takket Rebekkarådets fire Rådsembedsmenn ja til å
besøke loge Arnica i anledning begivenheten. Tildelingen ble foretatt
av Rådspresident Lillemor Johnsen
og hennes embedsmenn.
Noen overraskelser var det
også. Søster Ruth Lothe ankom fra
Bergen og gledet oss med sin nydelige sang i logesalen under Veterantildelingen og sammen med søster Karin Eriksen senere i salongen. Etter at Logen var lukket og
før vi forlot logesalen, fikk vi besøk av koret Petri Brødre - alle
medlemmer av Loge Petrus Beyer
på Gjøvik- som fremførte for oss
en Odd Fellow kantate.
Det ble en høytidelig og minnerik kveld med mange søstre til stede. Søster Liv Borge Johansen har
vært aktiv i logearbeidet i alle år
og en sentral søster i Loge Amica
helt fra starten av. Hun fikk ved
denne anledning en meget velfortjent takk for sin store innsats.

Lokalstoff

Samuel Ullman

50-års Veteran i
Loge nr 13 Malm

Ungdom

T

irsdag 22.mai ble en spesiell
dag for Eks OM Einar Hoel.
Han ble tildelt 50-års Veteranjuvelen i loge nr 10 St. Hallvard i Oslo. Loge nr 10 St. Hallvard gjorde dette på vegne av loge
nr 13 Malm i Narvik. Br. Hoel er
nå bosatt på et sykehjem i Nittedal
utenfor Oslo og hadde ingen mulighet for møte i Narvik selv ved
en Ordensbegivenhet som denne.
Men Embedkollegiet i loge nr 10
St. Hallvard ga velvillig plass i sitt
møte til denne spesielle Veterantildeling.
Eks OM Einar Hoel ble ledsaget
inn i logesalen av OM Harald Enevoldsen i Loge nr 13 Malm. OM
Enevoldsen hadde tatt turen til hovedstaden i denne anledning og for
å representere Veteranens egen loge. Eks Stor Organist Erland
Sætrang har selv en nær kontakt
med både Veteranen og loge
Malm. Det var da ganske naturlig
at han foresto den høytidelige tildeling.

U

På bildet fra venstre OM Harald enevoldsen, 50-års Veteranen Einar Hoel og
Eks Stor Organist Erland Sætrang.

Det ble en minnenes dag for Veteranen, for OM Enevoldsen og
Eks Stor Organist Erland Sætrang.
Einar Hoel var nemlig OM da br.
Enevoldsen ble resipert i loge nr.
13 Malm og han var fungerende
Eks OM da br. Sætrang ble tatt

opp i samme loge. Det ble uttrykt
mange gode ønsker br. Einar Hoel
med ønske om mange gode dager i
fremtiden og med takk for hans innsats i Loge nr 13 Malm og Leir nr
9 Hålogaland.

Søsterånd i praksis:
Min mann og jeg leide hus i Spania for tre måneder i vinter, men etter to innbrudd i
bilen og to i huset, hvor safen siste gang ble hugget ut av veggen og fjernet, sto vi
der uten pass, penger, kort eller andre viktige papirer.
Dette førte til at vi valgte å reise hjem før tiden. Da vi satt på flyet, var jeg ikke
særlig «høy i hatten», noe som sikkert syntes på meg. En liten ting som at vi ikke
hadde norske penger og dermed ikke mynter til bagasjetrille på Gardermoen ble
til et stort problem der og da. Helt uventet kom cabinsjefen på Braathenflyet bort
til oss og begynte å prate hyggelig. Hun hadde registrert våre leirringer og fortalte
at hun var medlem av Rebekkaloge nr 64 Else. Navnet var Mette Krøtøe. Jeg tror
nok hun hadde registrert at jeg ikke hadde det så godt og sørget for å lette på
trykket ved sin hyggelige og menneskelige samtale. Da vi fortalte litt om hva vi
hadde opplevd og at vi ikke hadde norske penger, ga hun oss omgående mynter,
både 10- og 20 kroner. Det er utrolig godt å oppleve at søsterånd ikke bare er noe
vi snakker om, men at det også praktiseres. En stor takk til Mette Krøtøe.
Heima Bjørklund, Loge nr. 15 Via Nova
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ngdom er ikke en periode av livet.
Det er en åndelig tilstand. Det har
ikke noe med rosenrøde kinn, røde
lepper eller spenstige ben å gjøre. Det
dreier seg om vilje, fantasi og følelser
av livskraft; om at livets dypeste kilder
hele tiden beholder sin friskhet.
Ungdom betyr at du lar motet overvinne all engstelse og forsagthet; at du
foretrekker eventyr og spenning fremfor
et behagelig liv. Slike egenskaper forekommer vel så gjerne hos en mann i 60årene som hos en gutt på 20. Det er ikke
årene som gjør mennesket gammelt. Vi
blir gamle fordi vi svikter våre idealer.
Huden blir kanskje rynkete med årene. Men gir du slipp på begeistringen,
får du rynker i sjelen. Å gi etter for
bekymring, frykt og å hengi seg til
manglende selvtillit, nedbøyer hjertet og
gjør ånden til støv.
Enten du er 60 eller 16, vil du alltid i
ditt hjerte kjenne en dragning mot undringen, denne usvikelige, barnlige lysten på det som måtte vente rundt neste
hjørne og gleden over alt som har med
livet å gjøre.
Innerst i ditt og mitt hjerte er det en
mottaker. Så lenge den mottar budskap
om skjønnhet, håp, glede, mot og kraft
fra andre mennesker og fra Gud, så lenge holder du deg ung.
Når antennene er nede og din sjel er
dekket av kynismens sne og pessimismens is, er du blitt gammel. Da spiller
det ingen rolle om du er 100 eller 10 år.
Men så lenge antennene dine er oppe
og klar til å motta optimismens bølger,
kan du håpe å dø ung selv etter at du er
blitt meget gammel.
Samuel Ullman

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
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pavidnes@vestlandske-auto.no

Nye søstre og brødre

Nye søstre og brødre

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner
Nye brødre:
2 EIDSVOLD OSLO
Gaalaas, Jens Jacob
8 HARALD HAARFAGRE
HAUGESUND
Bårtvedt, Gisle
Børseth, Karl Magnus
10 ST. HALLVARD OSLO
Sæter, Per
15 KONGSHAUG SANDEFJORD
Andersen, Sverre
16 HIMINGEN NOTODDEN
Karlskås, Bent Tore
17 DAG PORSGRUNN
Thorgrimsen, Kay Roger
20 FRIDTJOF NANSEN OSLO
Thorleifsson, Thorleif
Alm, Tron Henrik
21 FRATERNITAS BERGEN
Standal, Helge
Midtun, Åge
25 SAM. JOHNSON BERGEN
Thoratensen, Atle Sande
Ellingsen, Einar
Løbrot, Frode
Markhus, Kåre
Nilsen, Ragnar
Gallo, Renato Piero
Njaastad, Svein
Haaland, Wilhelm
29 DROFNUM DRAMMEN
Johnsen, Jon Sigurd Smith
Grimsrud, Rolf Åsmund
30 GRIMKELL SARPSBORG
Martinsen, Tom Willy
Gerdrup, Tonny
Lind, Ådne
39 ANKERET KRISTIANSUND
Aarø, Roger R.
Øien, Sverre
46 FRENDAR ØRSTA
Hovden, Eilert
Krumsvik, Knut
Fylling, Roar
49 HARDANGER ODDA
Opedal, Ivar
Nordli, Kåre Johannes
56 JOHAN MIDDELTHON OSLO
Rud, Espen
Bergsgjerdet, Ole Kristian
Solberg, Ole Oddmund
59 HERMAN ANKER HAMAR
Høybakken, Tomas
68 LANDEGO BODØ
Åseng, Arnoll
Falkflaug, Geir Arvid
Torbergsen, Hans Vidar
75 VERITAS BAGN
Gravermoen, Gudmund
Korsvoll, Kjetil
Berg, Kåre Johan
83 ORION MO I RANA
Pettersen, Bjørn
Dinvold, Geir
Finanger, Henry

85 DE TRE HOLMER
HOLMESTRAND
Kongsten, Hans Werner
89 SKAGERAK KRISTIANSAND
Hildebrandt, Dagfinn
92 ROMERIKE LILLESTRØM
Bye, Christian
111 OLAV TRYGGVASON TRONDHEIM
Dørum, Kjell Einar
Breivoll, Kjell Inge
Krogstad, Ragnar
113 FLÅVÆR ULSTEINVIK
Ulstein, Herleif
117 OSEBERG TØNSBERG
Johansen, Nils Petter
Strugstad, Olav
Jansen, Sverre Didrik
123 STELLA NOVA BODØ
Skarstein, Johnny
Marthinsen, Svein
124 TORE HJORT LEKNES
Solhaug, Arne
Pettersen, Finn
Hov, Roald Ø.
130 EYSTIR RENA
Østmoe, Bjørn
Hansen, Hans Sigmund
Reistadmo, Magnar Olav
Henriksen, Roger
132 ALBERT SCHWEITZER OSLO
Storsveen, Paul
134 GODTHAAB SANDNES
Hystad, Arvid
135 MÆRDØ ARENDAL
Lie, Vidar
138 CHRISTIAN FREDERIK MOSS
Aamodt, Per
Grimstad, Tommy
140 SVERD I FJELL STAVANGER
Kristiansen, Lars
Røksund, Rune

Nye søstre:
1 Sct.a SUNNIVA OSLO
Thoresen, Kirsti Hanæs
Franck, Marit Hagen
Holter, Torunn Brovold
Lie, Vivi
2 URANIA OSLO.
Iser, Brit
Sire, Gerd
Andvord, Jorun
4 PAX TRONDHEIM
Hofstad, Annbjørg
Grønås, Inger Kristine Brevik
Ytrehus, Siri
5 DE SYV STJERNER BERGEN
Svanevik, Jorunn
Thunem, Marion-Elise
10 SEMPER ARDENS MOSS
Håland, Anne Marie
Blomquist, Bjørg Helene Rådal
Pettersen, Eva
Bakketun, Karin
Odd Fellow
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Rønvik, Ragnhild
14 DAGMAR STEINKJER
Bergin, Lilli
18 RAGNHILD OSLO.
Ringe, Mette
Storstu, Mona
Odden, Vilde Lockert
19 TACITA KRISTIANSUND N
Olsen, Bjørg Brun
Duås, Peggy
Gjøstøl, Randi
Skjevling, Randi
24 BAUGEID DAGSDATTER PORSGRUNN
Sauro, Ragnhild Birgitte Hildegard
25 IRENE OSLO.
Borse, Brit-Lisen
Høiskar, Gro
Grøvo, Åse Gry
26 GRY KRÅKERØY
Johansen, Lillian Ødegaard
Simensen, Maj-Lis Agneta
30 SIGRID UNDSET
LILLEHAMMER
Myren, Liv Aas
Håkonshellen, Rigmor
33 CORONA KIRKENES
Pedersen, Birgit E. Kaasen
36 TINN RJUKAN.
Oppedal, Marit Oksrud
Jensen, Vigdis
Mårdalen, Wenche
37 VERDANDE SANDEFJORD.
Solberg, Anne-Marie
Meidell, Wenche Elisabeth
39 SIGNI NAMSOS
Pedersen, Gerd Helene
Nordmeland, Gerd
Wien, Inger Mari
Larsen, Ingunn
Nynes, Nina Merete Sandvær
40 PROVIDENTIA BODØ
Drevvatne, Ellen
Hoseth, Hilde Charlotte
Dundas, Liv-Marta
Christensen, Siv-Elin
42 SKULD LARVIK
Olsen, Kari Lindahl
47 VICTORIA OSLO.
Thorleifsson, Anne Ofstad
Preintoft, Arnhild
Stenvik, Marit
Hilmersen, Randi Steen
49 AD ASTRA KONGSVINGER.
Fredriksen, Anne Berit Helgeneseth
Sparby, Ingjerd
Skybak, Tove Fjeldstad
52 GROTTEN MO
Vagle, Anne-Grete Lindstrøm
Wright, Mette-Marit
Fagervik, Randi
Johansen, Unn Tone
54 BØLGEN SORTLAND
Karlsen, Evelyn
Marhaug, Sissel

Nye Ordensmedlemmer og Veteraner
56 CAMILLA COLLETT
KRISTIANSAND S
Tellefsen, Gerd
Vegusdal, Tove Marie
Offergaard, Unni
57 RØSSLYNG BERGEN.
Furnes, Margrete
Sætre, Sally Margrete
Hatlegjerde, Tordis Marie
61 SPIREN FØRDE
Aase, Bente Arnhild
62 TILLA VALSTAD ASKER
Bjerkenes, Eli Johanne
Traaen, Ingebjørg
65 TERESA OSLO
Haddal, Ingrid
Fjeld, Tove Marie
70 ARCTANDRIA SVOLVÆR
Robertsen, Ruth Larsen
Johansen, Unni
74 AURORA STOKMARKNES
Pedersen, Ragna
75 HEVREKA ALTA
Nilsen, Inger Johanne
Strøm, Rita Annie
77 MALMFRID NARVIK
Gjerløw, Anne
Borge, Anny Johanne
Birkeland, Gerd Anne
78 HEBE DRAMMEN.
Stampe, Anne Helene
92 DRONNING AASA FARSUND
Kvaavik, Irene
Westmoen, Wenche
96 FABIOLA KOPERVIK
Lilleaas, Inga
Johannesen, May Brit
99 NIDELVEN TRONDHEIM
Aagesen, Kari
Lernæs, Trine
101 BIRGITTA SANDNES
Salvesen, Karin
Asheim, Reidun Lea
110 SØLVKJEDEN KONGSBERG
Berg, Harriet
Enge, Inger-Lise Bjørklund
111 STORFJORD STRANDA
Langlo, Berit Ferstad
Rjånes, Kari
Bjørstad, Katy Mona

25 Års-veteraner brødre:
2 EIDSVOLD OSLO
Lagmo, Odd Knut
8 HARALD HAARFAGRE HAUGESUND
Tormodsen, Tor Bodvar
9 EGESTUBBEN m.d.g.s.
STAVANGER
Imsland, Jørgen
Husebø, Petter
Hjelle, Trygve Nils Vabekk
11 VEØY MOLDE
Bøe, Ove
25 SAM. JOHNSON BERGEN

Førland, Atle
40 VERN HORTEN
Veddegjerde, Oddbjørn Halvard
Romdahl, Ole Johan
44 STEIN STEINKJER
Silset, Trygve
60 HANS EGEDE HARSTAD
Forså, Eirik-Alfons
Grønning, Arne
68 LANDEGO BODØ
Bergh, Johan Jørgen
71 ØYFJELL MOSJØEN
Lund, Torbjørn Christian
Grønvik, Walter
73 NAMSEN NAMSOS
Torvin, Egil
Sellæg, Johan
76 STIKLESTAD LEVANGER
Petersen, Henrik Engelbreth
79 ROALD AMUNDSEN SKI
Scherffenberg, Ragnvald
83 ORION MO I RANA
Mellingen, Jan Olav
92 ROMERIKE LILLESTRØM
Urring, Knut Johan
Thomsen, Kjeld
114 TORD FOLESSON
LEVANGER
Langø, Odd Einar

40 Års-veteraner brødre:
9 EGESTUBBEN m.d.g.s.
STAVANGER
Kalvig, Børge Emil
Maaseide, Reidar Lauritz
11 VEØY MOLDE
Farstad, Karstein Magnar
21 FRATERNITAS BERGEN
Berntsen, Olaf Johan
Stanghelle, Kåre
24 GREGORIUS SKIEN
Skjolden, Erik
25 SAM. JOHNSON BERGEN
Lundgren, Kjell Roger
60 HANS EGEDE HARSTAD
Budahl, Hilmar
64 OLAF HALLAN DRAMMEN
Opsahl, Rolf Einar
70 KVITBJØRN HAMMERFEST
Kirkvik, Arne Leonhard
77 NYKEN STOKMARKNES
Lichtwarck, Erling
93 HENRIK WERGELAND
TRONDHEIM
Lillegraven, Odd
Lian, Kåre P.
128 LYNGØR RISØR
Ausland, Arne K

25 Års-veteraner søstre:

40 Års-veteraner søstre:

15 VIA NOVA SKIEN
Amundsen, Unni
16 URD PORSGRUNN
Stokke, Sigrid Eri
Gosby, Eva Kristine
Andersen, Liv Borgen
19 TACITA KRISTIANSUND N
Ahtola, Gerd Johanne
33 CORONA KIRKENES
Kvamsdal, Bjørg
35 ARNICA GJØVIK
Kveberg, Anne Brite
50 KJEDEN SARPSBORG
Ullnæss, Marit
Grotterød, Solveig
54 BØLGEN SORTLAND
Lien, Louise
69 ATHENE HAUGESUND
Gullhaugen, Olaug
Lütcherath, Gunvor Levang
Pedersen, Anna
78 HEBE DRAMMEN
Rasmussen, Berit Ellinor
86 ANGELICA STEINKJER
Tronstad, Marit Ørbæk
93 KAPRIFOL ARENDAL
Johannessen, Edle
94 MIRA STORD
Bore, Gudrun
102 CONSTANTIA OSLO
Gabourel, Tatjana Ansberg
Burø, Anne-Grethe
108 KIRSTEN FLAGSTAD HAMAR
Vold, Liv Turid

15 VIA NOVA SKIEN
Skjolden, Bjørg
16 URD PORSGRUNN
Amundsen, Vesla
20 MÄRTHA TRONDHEIM
Wold, Erna
35 ARNICA GJØVIK
Branfelt, Ingerid
98 ISSOLEIE NARVIK
Rudi, Addy
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50 Års-veteraner brødre:
4 DE SYV FJELDE BERGEN
Sandal, Agathon Rolland
32 VIKEN OSLO
Ingebrigtsen, Ivar

Telefoner
Ordenskanselliet:
Kontor: 22 83 92 40
Fax:
22 83 81 88

Odd Fellow Utstyr

Odd Fellow Torget

Gaveartikler
Art nr 1033
Art nr 1051/52
Art nr 1050
Art nr 1035
Art nr 1034
Art nr 1039
Art nr 1032

Art nr 1038

Art nr 1029
Art nr 1031

Art nr 1037

Art nr 1019
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Bransje/Firma
ADVOKATER
Advokatene Aspeflaten, Løitegård & Frønstrup
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 ESSO Servicesenter
Polar Dekk A/S
BLOMSTERFORRETNINGER
Orchidée Blomster
Fredrikstad Blomster
Drivhuset
Engen Blomster
Frydendal Blomster og Begravelsesbyrå A/S
BOBILUTLEIE
Målselv Bobilutleie
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
EIENDOMSTAKSERING
Murmester Willy Preintoft ANS
Boliginstituttet A/S
Nortakst DA
Per Egil Ilsaas
FERIE OG FRITID
Feriehus ved fransk Riviera til leie (Nice/Cannes)
Bolig på Costa del Sol
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

35 55 41 70

3901 PORSGRUNN

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

0360 OSLO
1503 MOSS
4801 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

Eldbjørg Rognmo Hansen

77 83 75 47

9334 ØVERBYGD

Franck Tønseth
Ingolv Furu
Svein Eriuk Schefte

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

2335 STANGE
4551 FARSUND
7501 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

4001 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

Willy Preintoft sr
Ivar Spolén Nilsen
Kai-Haftor Olsen
Per Egil Ilsaas

22 60 66 07
22 22 51 30
64 84 53 00
67 12 41 12

0356 OSLO
0402 OSLO
2001 LILLESTRØM
1340 BEKKESTUA

Einar Åstorp
Kjell Gustavsen

22 50 95 36
69 32 67 00

0382 OSLO
3036 DRAMMEN

Torlaug Karlsen

77 08 22 00

8534 LILAND

Dag Magne Søyland

51 58 68 27

4023 STAVANGER

Frank Ariansen

69 15 10 41

1701 SARPSBORG

Inger-Lill B Tuverud
Reidun Sundbø

22 71 93 41
38 02 29 49

0567 OSLO
4612 KRISTIANSAND
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GALLERI•RAMMEVERKSTED
Hantho Galleri og Rammeverksted
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
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
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
Merkantil-Konsult A/S
REISEBYRÅER
Oppland Arrangement
Svanstrøm Reisebyrå
Travelnet Reisebyrå A/S
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 A/S
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
Byggesystemer
Byggesystemer
Byggesystemer
STORKJØKKENUTSTYR
Huma Catering Service A/S
TRANSPORTFIRMA
Jørgen Langum Transport -lastebil med kran
Lindstrøm Transport A/S
Transportsentralen – IL-X
TRYKKERI
Gløsmyr Trykk
A/S Karmøy Trykkeri
EKO-trykk A/S

Odd Fellow

Karl Johan Hantho

52 72 99 90

5527 HAUGESUND

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

6968 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

91 10 35 00

1166 OSLO

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
2001 LILLESTRØM

Viggo Bjørk
Arne-Kristian Dønland
Per Halseth

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

5500 HAUGESUND
9002 TROMSØ
9404 HARSTAD

Anders Lunde
Roy K Schwanstrøm
Terje Tverdal

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

2890 ETNEDAL
3915 PORSGRUNN
5751 ODDA

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
Ola Eidberg

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

1324 LYSAKER
8000 BODØ
9000 TROMSØ
9000 TROMSØ

Bjørn Steinar Olsen

22 38 44 20

0458 OSLO

Jørgen Langum
Leif LIndstrøm
Sven O Karlsen

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

3019 DRAMMEN
8200 FAUSKE
4631 KRISTIANSAND

ASbjørn Gløsmyr
Otto Jarle Hydle
Erling Jacobsen

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

3735 SKIEN
4250 KOPERVIK
6801 FØRDE
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TRUCKER
Materialhåndtering AS
TURISTBEDRIFT
Steinvik Camping og Hyttegrend
VAKTSELSKAPER
Securitas AS
VASKERI OG RENSERI
St Hanshaugen Service Systemer
Bjerregaardsgaten Renseri (rens og vask)
VENTILASJONSENTREPRENØRER
VentilasjonsXperten A/S

Jørund Voll

67 13 73 70

1309 RUD

Konrad Eriksen

62 36 72 28

2390 MOELV

Tore E Nilsen

38 00 22 00

4626 KRISTIANSAND

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

Telefoner Odd Fellow Torget:
Annonsering, oppsigelser, endrede persondata, adresser:
Finn Olstad
E-Post: finols@online
Telefoner: 22 26 35 04•91 33 43 65
Henvendelser ang bestilling Odd Fellow Utstyr:
Odd Fellow Utstyr
Fax: 22 83 81 88

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

Navn:

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,-

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

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

Odd Fellow
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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

Ungdom
og alderdom
Tenk på din skaper i ungdommens år,
før de onde dagene kommer,
før det lir mot de år da du må si:
«Jeg har ingen glede av dem,»
før sollys og måne
og stjerner fordunkles,
og skyene kommer igjen etter regnet.
Da skjelver de som vokter huset,
og kjempene blir krokete.
De som maler på kvernen,
holder opp med sitt arbeid,
for de er blitt så få;
det mørkner for dem
som ser ut gjennom gluggene.
Begge dørene mot gaten blir stengt,
og duren fra kvernen lyder dempet,
fuglekvitteret dør bort,
og alle syngende stemmer stilner.
Da gruer en seg for hver bakke,
og skremsler lurer på veien.
Mandeltreet blomstrer,
gresshoppen sleper seg fram,
og kapersen mister sin kraft.
For mennesket går til sin evige bolig;
de som skal gråte, er alt på gaten.
Tenk på din skaper
før sølvsnoren slites
og gullskålen brister,
før krukken knuses ved kilden,
og hjulet knekker og faller i brønnen,
før støvet vender tilbake til jorden,
og ånden går til Gud,
som gav den.
Foto: Jon Esben Johnsen
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