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eg har ved enkelte anledninger, ved besøk i loger,
benyttet anledningen til å stille spørsmålet om logen
har et godt indre liv. Samtidig har jeg bedt om at det
ikke avgis noe svar, men at logens ledelse ved aktuelle anledninger setter seg ned og seriøst vurderer spørsmålet.
En loges utvikling er avhengig av så mangt. Tar vi utgangspunkt i en nyinstituert loge, sier det seg selv at rekruttering er meget viktig i den første tiden. Men umiddelbart deretter er det viktig at logen kommer inn i et spor
som fører frem til et godt indre liv. Eldre loger vil gjennom årene ha forskjellige former for utvikling. I første
rekke er denne utviklingen avhengig av Overmesters
dyktighet. Utviklingen er videre avhengig av at Ordenens
budskap forstås og oppfattes, og mest av alt etterleves.
Den er avhengig av ettermøtenes innhold, av den enkelte
søsters og brors positive deltakelse.
Hvordan skaper vi så en positiv deltakelse? Jo - nettopp
ved aktivt å delta i en loge med et godt indre liv. Et godt
indre liv skaper positivitet og et godt miljø, et miljø hvor
brødrene eller søstrene føler at de arbeider i fellesskap til
beste for logen, Ordenen – og for seg selv og sine medmennesker.
Jeg har et håp om at alle loger i Norge setter i gang en
plan for hvorledes den kan styrke det indre liv. Logen skal
være et sted for ettertanke, et sted hvor man kan finne en
indre ro, et sted hvor et menneskes karakter styrkes og utvikles, et sted som gjør oss alle til bedre medmennesker. I
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en loge med en plan for det indre liv, får medlemmene
følelsen av å være med i en aktiv og inspirerende loge.
Gjennomføringen av ettermøtene faller naturlig og blir interessante, og – det skapes et samhold blant medlemmene
som er dypt og meningsfylt. Loger med et godt indre liv er
også, uten tvil, de som har størst ekspansjon. Et godt indre
liv skaper entusiasme hos enhver bror og søster, og gir en
dypere forståelse av Odd Fellow Ordenens mål og
mening. Det er Overmesters oppgave, for ikke så si en
plikt, sammen med sine embedsmenn, å skape en loge
med et godt indre liv.
Den Norske Storloge har gjennom de senere år arbeidet
etter langsiktige handlingsplaner. Loger, leire og Distriktsråd har i de siste par år også blitt anmodet om å lage tilsvarende rullerende 5-6 års planer. Det vi søker etter er enkle, fremtidsrettede planer som viser logens situasjon,
medlemstall, økonomi og utvikling for en gitt periode.
Planen bør så absolutt inneholde visjoner om å skape et
godt indre liv.
Alle Ordensmedlemmer vet at det å være en Rebekkasøster eller Odd Fellow bror ikke bare er «noe man er».
Det kreves og pålegges noe langt mer. Likeledes kreves
det ennå mer av samtlige embedsmenn. De har ikke bare
påtatt seg et ansvar, men også en forpliktelse til å skape en
loge med et godt indre liv. Det samme gjelder for leirene.
Det er ikke mitt mål eller hensikt å pålegge logens embedsmenn mer arbeid enn de allerede har. Imidlertid er jeg
overbevist om at alt arbeid faller lettere når det på forhånd
er lagt en plan – en plan som altså bør innbefatte tanker
om logens indre liv.
Kjære Ordensmedlemmer – kjære embedsmenn – lykke
til med Ordensarbeidet.
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dd Fellow Ordenen er en internasjonal Orden. I forrige nummer beskrev vi i korte trekk
hvordan spredningen av Ordenen over
hele verden har utviklet seg. Men vekst
skaper også smerte. Det har vært og
pågår fortsatt en «tautrekning» mellom
Sovreign Grand Lodge og jurisdiksjonene utenfor USA om hvordan Ordenen
best kan ledes internasjonalt. International Counsil er en joker i denne sammenheng.
I august var Stor Sire Harald Thoen
og Dep. Stor Sire Britta Almaas til stede på møtene i Sovreign Grand Lodge
og International Assembly of Rebekah
Leaders. På møtet i SGL velges det
hvert år en Sovreign Grand Master.
SGMs funksjonstid er forbausende kort
– ett år. Dette kan være en av årsakene
til at saksbehandlingen og fremdriften i
internasjonale saker går så vidt langsomt. Kontinuiteten svekkes av korte
valgperioder. I midten av oktober kommer den nyvalgte Sovreign Grand Master, den danskættede Jon R. Petersen,
på besøk til Norge. Odd Fellow Bladet
har i den anledning til hensikt å få et
fyldig intervju med Odd Fellow Ordenens øverste leder.
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Ellers er nå høstens arbeid i full
sving. I landets 141 Odd Fellow loger,
114 Rebekkaloger, 23 Odd Fellow leire
og 21 Rebekkaleire starter til sammen
299 Overmestre, Hovedpatriarker og
Hovedmatriarker sitt arbeid med sine

kollegier. De valgte kollegiene utgjør til
sammen 1495 personer, og antar vi at
hver Ordensenhet har omkring 20 valgte og utnevnte embedsmenn, er det tett
opp under 6 000 mennesker som nå
bruker tid, krefter, engasjement, fantasi
og vilje for å gjøre den rituelle og selskapelige innsats som vår Orden er
avhengig av, til en stimulerede symbiose. Det er de færreste som tenker over
hvilket gigantisk apparat vår Orden i
dag består av og hvor mange mennesker som Ordenen er helt avhengig av
gjør sin innsats for at det hele skal skje
i samsvar med forutsetningene.
Vi er nå også midt i en embedsperiode. I løpet av høsten skal det iverksettes en omfattende nominasjonsprosess i
alle 299 Ordensenheter. Nominasjon er
veivalg. Hvordan ledelsen i Ordensenhetene skal være, er det opp til den
enkelte enhet å avgjøre. Men i en tid
hvor det i organisasjoner og partier gjøres brudd på hevdvundne og erfaringsbaserte prinsipper for god organisasjonsskikk, er det betimelig å peke på at
vår Orden har et svært godt regelverk
for hvordan nominasjoner skal og bør
gjennomføres. Dette regelverket bør alle medlemmer med jevne mellomrom
sette seg inn i eller friske opp kunnskaper om. Gode, saklige og etisk gjennomsyrede nominasjoner og valg er en
velsignelse for alle.
En av høstens store avgjørelser finner sted på Storembedsmannsmøtet i
dagene 15. til 17. november. Da skal
det avgjøres hvilket prosjekt som skal
velges til Ordenens nye Landssak. Valg
av slike landssaker er blitt viet mye
oppmerksomhet, skaper stort engasjement og har tilveiebragt betydelige
pengebeløp. Landssaken er Ordenens
fellesprosjekt. Dette skal hverken komme i veien for eller i stedet for de mange sosiale innsatsområder som den enkelte Ordensenhet tar opp i lokalmiljøet. Alle disse engasjementene er med
på å synliggjøre vår Orden på en konstruktiv måte. Og da har vi alle nok å
fylle den kommende høst med.
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Paul Støre

Paul Støre

Ordenshus er også viktig
synliggjøring
INTERVJUET:
PAUL STØRE

N

år vi ser på statistikken , er
det klart at Odd Fellow Ordenen i Bodøområdet fikk
et oppsving da vi fikk vårt tredje
og nåværende Ordenslokale. Alle i
Bodø vet hvor Odd Fellow Ordenens hus ligger. Det er en vakker
bygning med en sentral beliggenhet. Denne fysiske synliggjøring
skapte et positivt tidsskille. Nå skal
vi bygge slik at bygningen blir
dobbelt så stor. Det er et uttrykk
for at denne synliggjøring også har
skapt en betydelig vekst, sier Paul
Støre. Han er på mange måter en
merkelig kombinasjon både av
syvende far i huset og foregangsmann for det nye Ordenshuset.

Hva kom vi fra?
I pionértiden er det en kjempeutfordring å komme i gang med Ordensarbeid på et nytt sted. Loge nr
68 Landego ble instituert 13. oktober 1962. Den startet i leiede lokaler i Håndverkeren. I tillegg til alle
andre utfordringer, måtte logesalen
monteres opp før hvert møte og tas
ned igjen etter møtet. Logen bodde
i kasser og esker og nye og uerfarne embedsmenn strakk strikken så
langt det var mulig.
Et skritt videre ble tatt da logen
kunne leie mer permanent i selskapslokalene i Phoenix Café. Men
vi ble plaget i Ordensarbeidet når
dansemusikken i kaféen startet. Og
det virket kanskje ikke helt bra når
vi kom til møtene i logeantrekk og

galla mens kafégjestene strømmet
inn til helt andre gjøremål.
Det var et følt behov for nye og
egne lokaler som fikk sin utløsning
da vi i 1974 forhandlet oss frem til
kjøp av eget hus. Selgeren var Arvid Fische, en av de større forretningsmenn i Bodø. Vi fikk inntrykk av at han ønsket at vår Orden
skulle kjøpe og holde huset i hevd.
Huset er en patrisierbolig bygget i
1885 og med 200 kvadratmeters
grunnflate. Den gav oss alt vi
trengte, to logesaler og alle nødvendige øvrige rom.

Friluftsmannen Paul Støre ved en av sine favorittplasser i Nord-Norges flotte natur.

Vekst, konsolidering
og ny giv
Fra 1962 til 1974 bodde vi i lånte
lokaler. Fra 1975 og til i dag har vi
vokst fra romslighet til trangboddhet. Nå har 800 Ordensmedlemmer
sin ukentlige gang til disse lokalene og de er hele tiden i full utnyttelse. Derfor må vi vise samme pågangsmot og initiativ som våre Ordensfedre da de skaffet oss vårt
eget hus.
Nå er det like før vi skal til med
byggestart for det nye Ordenshuset. Det er en påbygning som er en
speilvending av det gamle og med
like stor grunnflate. Det får utseende som minner om Eidsvoldsbygningen. Ikke minst har det vært
viktig å ivareta de estetiske verdier
både i bygningsmassen og i anvendelse av eiendommen. Når byggearbeidene blir avsluttet, har vi fått
en ny synliggjøring av Odd Fellow
Ordenen i Bodø. Da har vi muligheter for ny Ordensvekst uten å
måtte bekymre oss for plass til de
nye loger.

Pådriverne
Ordenshus er viktig. Uten hensiktsmessige lokaler kan kreftene raskt
tappes og motet knekkes. Men det
er den menneskelige faktor som
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teller mest. Jeg har truffet mange
ildsjeler, men i den store sammenheng synes for meg tre personer å
være sentrale for å forklare Ordenens sterke stilling i vårt distrikt.
Min fadder Olav Bjelvin, som
nettopp ble 40 års-Veteran, er en
usedvanlig kraft. Han er der noe
skjer, eller det skjer noe der han er.
Det er jo noen mennesker som
liksom skaper liv og engasjement
omkring seg. Vi merker den dag i
dag kraftbølgene av hans virksomhet.
Werner Hestdal var DDSS i den
store ekspansjonsperioden. Det
krever forskjellige egenskaper å
administrere og organisere virksomhet som er etablert i motsetning til virksomhet som vokser.
Werner Hestdal var som skapt for å
lede vår Ordensvirksomhet i vekstperioden. Så kom DDSS Per
Schrøder som igjen samlet kreftene
og tente gløden for Storlogens vis-

joner om enda større utbredelse og vekst
for Odd Fellow Ordenen
Rebekkainstitusjonen kan fortelle en
liknende historie om pådrivere og vekst.

Hva er Nord-Norges
hemmelighet?
Hva årsaken er til at Odd Fellow Ordenen har lykkes så godt i Nord-Norge har
neppe noen enkel forklaring. Jeg har
pekt på at synliggjøringen av vårt Ordenshus har hatt en åpenbar effekt på
folks positive bevissthet om Ordenen.
Og jeg er sikker på at medlemmenes
livsførsel blir lagt merke til. Vi lever jo i
gjennomsiktige samfunn hvor fusk og
fanteri lett gjennomskues. Nordlendingene lar seg ikke dupere av slikt.

Den tredje faktor
En tredje viktig faktor er at folk her
nord kanskje mer enn andre steder er
vant til å være avhengig av medmennes-

ker og danner sosiale miljøer. Loger
som legger vekt på dette behovet, vil
lett lykkes. La meg komme med et eksempel. Min egen loge, Morild, hadde i
år sommermøte for brødre og ledsagere.
Sommermøtene skal være en begivenhet. I år dro vi klokken 15 med hurtigbåt
med «egen» skipper til Fleinvær, et øysamfunn på 365 øyer. På veien ut dit stanset vi ved statuen av dikteren Elias
Blix og sang «Å eg veit meg eit land» i
strålende solskinn og et vell av hav og
himmel omkring oss på alle kanter.. I en
slik stund og i en slik situasjon banker
ikke et hjerte langsomt og ikke et øye er
tørt.
På Fleinvær fikk vi utfordringer og
studier, og vi hadde en orgie i den flotteste og ferskeste fiskemat. Vi la til kai i
Bodø kl 03 om natten.- Etter en slik tur
er jeg viss på at alle sier til seg selv:
Denne logen vil jeg alltid tilhøre. Bedre
brorskap, vennskap og fellesskap finner
du ikke. Og den siste faktor jeg vil nevne er at svært mange brødre også har sine ektefeller med i Ordenen. Jeg tror at
dette gjelder omlag halvparten av brødrene i min egen loge. Det skaper også et
nettverk og samhold som er ganske
unikt.
For min egen del har jeg siden 1974
også hatt et Ordensfellesskap med min
kone, Benta Støre, noe som har vært
meget verdifullt for oss begge.

meg mest, nemlig Den Gyldne Leveregel. Den er jo så enkel. Derfor er den så
vanskelig å etterleve. Men hver dag og
kanskje hver time på dagen er den der
og oppfordrer meg til å tenke meg om to
ganger i min omgang med medmennesker. Og det kan være hardt å drive denne
form for selvdisiplin og korrektiv.
En annen formulering som stadig er
der i min bevissthet, er at jeg har avgitt
løfter med formuleringer i retningen av
«så sant jeg er en ærlig mann.» Det er
lett å være ærlig mann når det ikke koster. Livet har lært meg at å holde fanen
like høyt under alle omstendigheter er
noe helt annet.
Men du vokser mer på å være ærlig
enn på å være lur.
Etter disse årene som Odd Fellow
har jeg også erfart at hvis du makter i
det minste delvis å leve i samsvar med
Ordenens etikk, får du mye glede av
samvær med nye mennesker, sier Paul
Støre til slutt i sin samtale med Odd Fellow Bladet.

Hva har jeg fått med
meg?
Etter 30 år som Odd Fellow er det ganske lett å svar på hva som har påvirket
Odd Fellow
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Fadder Olav Bjelvin flankert av DSS Edvard Odd Dølvik og OM Knut Almbakk.

Radiotjenesten

Radiotjenesten

Å høres uten å ses
i over 30 år
D

et er nå vel 30 år siden Odd Fellow HAM Radio Club ble stiftet
og fikk sitt Charter for «Odd
Fellow Radio Networks» fra Sovereign
Grand Loge. Dette Charter overleverte
Spesial Dep. Stor Sire Jens Flagstad og
Johnny Bjørnulf i1990 til Den Norske
Storloge ved Stor Sire Johan Krohn. Det
er lite kjent blant brødre og søstre at Ordenssøsken også møtes i «etern» og utveksler bekjentskaper og vedlikeholder
Odd Fellow vennskapet.
Idéen fremkom en kveld i 1971 på et
ettermøte i loge nr 675 Chippewa i
USA. Eks Stor Sire Kirk Sandersson
satt sammen med tre brødre som også
var radioamatører og diskuterte om det
kunne dannes en Odd Fellow HAM Radio Club. De fire «radioaktive» brødre
ble enige om at Sandersson skulle skrive en artikkel i det stedlige Odd Fellow
blad med anmodning til brødre som var
radioamatører om å være med på å danne en verdensomspennende radioforbindelse mellom Odd Fellows. Interessen
viste seg å være stor. Et Odd Fellow radionett ble raskt etablert i Amerika.

Hva er
en radioamatør ?
En radioamatør er en person som enten
er radiotelegrafist, eller har skaffet seg
ferdigheter i radiotelegrafi, har tekniske
kunnskaper, avlagt eksamen og fått lisens som radioamatør fra sitt lands telemyndighet.
Lisensen gir radioamatøren rett til å
eie og bruke en radiostasjon, sender og
mottaker, får tildelt eget kallesignal og
opprette radiokontakt med andre radioamatører i hele verden. Kommunikasjon
skjer enten med radiotelegrafi «morse»
eller tale. Kommunikasjon foregår, foruten på sitt eget lands språk, generelt på
engelsk. For dem som ikke kan bruke
engelsk, benyttes den internasjonale Qkoden og det fonetiske alfabet. Radioamatører kan derfor kommunisere med
alle lands radioamatører uavhengig av
språk. I Norge er det omlag 5400 og
verden er det vel to millioner radio-

amatører. Dermed kan det være trangt
om plassen på de tildelte radiofrekvenser. Men en god radiooperatør finner
alltid en mulighet å få kontakt med andre radioamatør. Å jakte på kontakter i
fjerne og eksotiske land er også spennende.
Virksomheten drives etter lovgivning og det er en hobby med mange typer utfordringer. Man må anskaffe, eller
eksperimentere med bygging, ombygging av radiostasjoner og antenner, og
kommunisere med andre radioamatører
i hele verden.

Hvordan startet det?
Den første radioamatør var italieneren
Guglielmo Marconi. Han startet sine
eksperimenter som 14 åring, og vekket
sin mor en desembernatt i 1895 og kunne vise henne at det kunne sendes trådløse signaler mellom to punkter. Senere
kjenner vi til hans bragd med den første
tråløse forbindelse mellom Amerika og
Europa den 12. desember 1901, vel 100
år siden. En ivrig og populær radioamatør var kong Hussein av Jordan med
kallesignal JY 1. Han hadde i gjennomsnitt ca. ett tusen kontakter i året. Når
han kalte opp var det mange som svarte,
og det var ikke lett å få kontakt med
ham
Den internasjonale betegnelse på en
radioamatør er HAM. Mest sannsynlig
er opprinnelsen denne. Det var tre studenter på Harvard Universitet med navn
Hyman, Almay og Murray. De bygget
og satte i drift en radiostasjon. På den
tid var det ingen telemyndighet som gav
lisenser og kallesignal. De brukte forbokstavene i sine navn til sitt kallesignal
HAM. Foruten at de norske radioamatørene dyrker sin hobby, er flere aktivt
med i en organisert sambandstjeneste
ved katastrofer. Den er underlagt Direktoratet for sivilt beredskap og Politiet.
Den bistår med radiosamband fra og
mellom eksempelvis redningssentraler,
politikammer, sykehus og katastrofested. De fleste radioamatører kan inngå i
et avansert sambandsnett.
Odd Fellow
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Leif K Ludvigsen med radioutstyret som
brukes for å nå andre radioamatører.

Odd Fellow
HAM Radio Club
Den svenske Odd Fellow bror, Georg
Ugland, ble oppmerksom på Kirk Sanderssons artikkel og distribuerte den til
en del Odd Fellow blader. Resultatet ble
at det kom ytterligere henvendelser fra
brødre i mange land til Kirk Sandersson
i USA. En av de som ble oppmerksom
på denne artikkel var svensken Richard
Storm. Han tok kontakt med Kirk Sandersson, og i 1971 opprettet de en Odd
Fellow radioforbindelse over Atlanteren. Det ble nå opprettet et radionett i
Europa og i særdeleshet ble det skandinaviske meget aktivt. På dette nettet
møtes Odd Fellows hver lørdag og søndag. Når det er gode radioforhold, opprettes kontakt med brødre i Amerika.
Det er omlag 130 registerte Odd Fellow
HAMs på det europeiske nett og omlag 200 på det amerikanske.
Sovereign Grand Master Wilson D.
Berkley, som selv var radioamatør, forfattet Charteret for Odd Fellow Radio
Networks. I den anledning sa han følgende: «Som radioamatør betraktet jeg
klubbens aktiviteter med stor interesse

og som Sovereign Grand Master innser
jeg klubbens muligheter til å være en av
mange kanaler for å spre kunnskap om
vår Orden over hele verden».

Hva er formålet
med det hele?
I Statuttenes § 1 heter det: «Odd Fellow
HAM Radio Club består av alle kjente
brødre og søstre over hele verden som
tilhører the Independent Order of Odd
Fellows (I.O.O.F) og samtidig er radioamatør». I § 2 heter det: «Hensikten
med virksomheten er i første hånd å
knytte vennskapsbånd fastere mellom
brødre og søstre så vel nasjonalt som internasjonalt». Radiobølgene stopper ikke ved en lands grense eller Odd Fellow
juristdiksjon. Virksomheten kan derfor
godt kalles «Odd Fellows uten grenser».

Opplysninger
om virksomheten
Det er store dimensjoner over lytteutstyret til Leif K. Ludvigsen, en
av de ivrige radioamatørene i Odd Fellow-nettet.

Den europeiske lederstasjon er i Sverige
med kallesignalet SK 7 OF hvor bror
Berndt kaller på «Odd Fellow HAM RaOdd Fellow
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dio Club» hver lørdag kl. 09.00 NT på
fr 3.775 MHz og på søndag kl. 09.00
NT på fr. 7.069 MHz og kl. 21.30 NT
på fr. 3.775 MHz på det Europeiske
nettet. Videre på lørdag og søndag kl.
14.00 NST retter vi våre antenner mot
USA hvor vi kaller på fr. 21.359 MHz.
En gang i året samles vi til årsmøte enten i Sverige eller Norge. Det er ikke
bare radioteknikk som diskuteres, men
også mye Ordensrelaterte emner. Virksomheten skal jo støtte opp om og bygge Odd Fellowship world wide. Og som
alltid når Odd Fellows møtes er det et
hyggelig sosialt samvær hvor også våre
ledsagere kan være med. I fjor var årsmøtet første uken i august i Helsingborg
under de «International Odd Fellow
Days 2001 in Skåne». Interessen for
denne «luftige» aktiviteten er upåklagelig.
Mange har vært med i en årrekke og
de brødre som er mest aktive på Odd
Fellow nettet er:
• DSS Ingvar Langseth, loge nr 6
Rune i Kristiansund
• bror Anton Enger, loge nr 12 Kongssten i Fredrikstad
• bror Tore Møller, loge nr 12 Kongssten i Fredrikstad
• Eks OM Leif K. Ludvigsen, loge nr
20 Fr. Nansen i Oslo
• Eks OM Jan Moldegård-Eriksen,
loge nr 20 Fr. Nansen i Oslo
• bror John Haug, loge nr 30 Grimkell i Sarpsborg
• Eks Spesial Dep. SS Jens Flakstad
loge nr 40 Vern i Horten
• Kasserer Torleif Nilsen loge nr 75
Veritas på Fagernes
• bror Jan Aarøsen loge nr 80 Driva
på Sunndalsøra
• bror Ivar Rasmussen loge nr 89
Skagerak i Kristiansand
• bror Oddmund Barmen loge nr 94
Martin Linge, Måløy
Det er sikkert flere Odd Fellow brødre og søstre som er radioamatører. Og
blant disse igjen er det nok flere som ikke kjenner til Odd Fellow aktivitetene.
Vi vi vil gjerne ha kontakter i alle deler
av landet. Ta gjerne kontakt med noen
av de nevnte personer, eller til Eks OM
Leif K. Ludvigsen på l-ludv@online.no
eller telefon 22 65 41 08.
Kilde: Leif K. Ludvigsen

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi
– en etisk visjonær med appell til vår egen tid

D

et er et trekk ved noen få etikere i historien, nemlig at de
selv skrev lite eller intet. Det
er ved sine liv og eksempler de formidlet sine budskap. De har varig
gjenklang opp gjennom historien. De
mennesker som til enhver tid lever synes ikke å kunne være deres budskap
foruten. Og det de enkeltvis sier har
klare paralleller hos de andre. Deres
liv har ofte blitt avsluttet ved en voldsom død. Sokrates, Jesus og Mohandas Karamchand Gandhi er tre lysende navn i denne rekken.

alder og med tvangselementet. Dette
var en av hans første protester. Hele
livet tok han personlig et standpunkt
for eller imot de normer og regler han
møtte. En urettferdig norm blir ikke
mindre urettferdig fordi om den kan
dekke seg med tradisjonen eller religionens kappe. Det onde må bekjempes i enhver forkledning den måtte
komme i. Normer er ikke selvfølgelig
gode selv om de kommer fra religioner og tradisjoner.

Hvor kom han fra?

Den unge Gandhi ble sendt til England for å studere jus. Familietradisjonene forutsatte en slik form for utdannelse. Gandhis studier i England
skjedde i rolige, ensomme og enkle
kår. Men han fikk også en innsikt i det
engelske rettsvesen og den demokratiske tenkemåte som ga varige impulser.
Etter endt utdannelse fikk har arbeid i Sør-Afrika. Der skjedde to
skjellsettende ting. For det første startet en fase i hans liv hvor han opplevde apartheid, menneskeforakt, men-

Mohandas Karamchand Gandhi ble
født i 1869 i Nordvest-India. Han kom
fra en relativt velstående og velutdannet familie, og levde opp med den
hinduistiske religion som han ble tro
mot hele livet. I samsvar med tradisjonen bestemte foreldre at han skulle
giftes bort da han var 13 år, og med en
pike på samme alder, Kasturbai. Henne levet han sitt liv med og fikk sine
barn med. Gandhi tok senere avstand
fra eksteskapsinngåelse i en slik ung

Hvem var han?
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neskemisbruk og krenkelse av de fundamentale menneskerettigheter. Disse
krenkelsene måtte bekjempes. Men
hvordan? Disse problemstillingene
fikk et svar: Ikkevold.
For det annet ga det livet hans en
internasjonal dimensjon som fødte
verdensborgeren med konkrete røtter i
egen nasjon og kultur. Født i India og
en del av Asia, utdannet i England og
Europa, og arbeids- og konflikterfaringer fra Natal i Afrika.
Han var frigjøreren fra kolonimakten som hadde evne til å holde på de
positive verdier som koloniherren
hadde frembragt.
Han var vegetarianeren som under
gitte vilkår kunne tillate seg å bryte
normen og spise kjøtt.
Han var advokaten som nektet å
reise sak og tiltale dem som nesten
tok livet av ham.

Hva ville han oss?
Det finnes ikke en teoretisk lærebok
eller systematikk fra Gandhis hånd.
Derfor blir fremstillingen av hans
etikk sterkt preget av dem som frem-

stiller den. Men vi kan ta frem noen få
sentrale momenter:
• Gandhi var et dypt religiøst menneske som nøye hadde studert innholdet i de store religioner. Men han forble hindu, selv om hinduene kritiserte
ham for hans religionsåpenhet. De så
denne åpenhet som en fare og en trussel om deres religiøse hegemoni. Det
er provoserende å formulere setninger
som: «Gud er ikke Sannhet, men
Sannhet er Gud.» Gandhi mente at det
i alle religioner er et etisk fundament
av unik verdi. Paradoksalt var det en
fanatisk hindu som skjøt og drepte
ham 30. januar 1948. Dogmatikere vil
i Gandhis oppfatninger finne en religionssynkretistisk holdning. Det er ikke
holdbart. At man ser noe godt i alt,
betyr ikke at man skal blande alt eller
kalle alt for likt. Gandhi hadde dyp respekt for de ulike religionene og deres
særegenhet, han var ikke-misjonerende, og han ønsket at religionene skulle
bruke det god i seg til å leve i fred
med hverandre. Han snakket om religiøs og konfesjonell toleranse, noe
som ikke var selvsagt hverken den
gang eller i dag. Gandhi ville dempet
kampen mellom religionene og innen
religionene.
• Alle mennesker er like verdifulle.
De blir ikke mer eller mindre verdifulle om de har samme oppfatning som
deg eller ikke. Deres verdi avhenger
heller ikke av deres handlinger, hvor
avskyelige eller heltemodige de enn
måtte være. Mennesket har en absolutt

verdi. Derfor må systemer som fremhever eller krenker menneskeverdet
bekjempes. Gandhi kjente meget godt
til slike systemer eksempelvis fra sitt
eget lands kastesystem. Og han lærte
et annet system å kjenne på kroppen
da han møtte apartheid i Sør-Afrika.
Der ble han plutselig betegnet som
farvet i en hvit stat. For Gandhi var
det en selvfølge at en hver «etisk teori» måtte følges opp med praktisk
handling. Dermed fikk hans syn på
menneskets unike verdi praktisk gjennomslag i alt han gjorde. Det er ingen
forskjell på Kong Salomo og Jørgen
Hattemaker. Å lage et verdiskille mellom mennesker på grunnlag av kriterier som rase, farve, religion, kultur og
kjønn er for Gandhi meningsløshet.
• Ikkevold er den eneste farbare vei
til et meningsfullt og høyverdig samliv mellom mennesker. Det som griper
til vold har i utgangspunktet tapt.
Hans oppfatning var at «Vold avler
vold. Hat avler hat.» Så må man da
stoppe volden og hatet slik at det ikke
vokser mer, men heller avtar.
Ikkevold er Sannhetens vei, «Satyagraha». Ikkevold etter Gandhis
oppfatning er ikke en passiv eller passiviserende holdning til livet, en tilskuerrolle så og si. Ikkevolden er aktiv
og positiv. Ikke minst bygger den på
kommunikasjon mellom mennesker.
Til ikkevolden knyttet Gandhi den
ukuelige optimisme om at «det nytter». Å møte sine meningsmotstandere
med åpent visir, med saklige argu-

menter og med vennlighet og interesse er egentlig det eneste som nytter.
Vold nytter ikke.
Gandhi nektet å bruk ord som
«fiende». Hvis du først begynner å definere fiender, kan konsekvensen bli at
du griper til vold eller slutter å kommunisere. Det finnes en rekke historier og anekdoter om Gandhis umåtelige vilje og evne til å snakke med dem
han kjempet mot.
Ikkevoldstenkningen gjelder både i
det små og i det store. Der det bygges
opp barrierer mellom mennesker er
ikkevoldstenkningen aktuell. Ikkevold
gjelder blant venner, i familien og i
det store internasjonale spill.

Hva kan vi lære?
Når vi ser bilder av Gandhi i sitt hvite
bommullsklede og tynn som en spiker, inngir det ikke respekt bygget på
materiell makt. Men han fikk av sine
disipler ærestittelen Mahatma som
betyr «stor ånd». Mange tror det er
fornavnet hans.
I en verden med konflikter, terror,
menneskeforakt og nød har Gandhis
praktiske etikk enorm anvendelse.
Kommunikasjon og nedbygging av
konflikter er ikkevold i praksis. Natteravner og SOS Barnebyer er praktiske tiltak som bygger på en gandistisk
etikk. Og i alle våre loger kan vi med
fordel ta opp Gandhis lære som en
konkretisering av hvordan vi bør leve
våre liv for å skape en bedre verden.

Odd Fellow Bladet informerer
• Alle informasjoner fra Ordensenhetene registreres i vårt
dataanlegg. Fra tid til annen oppstår det feil på veien. Et
eksempel på dette er Arild Henning Madsen fra loge nr 85
De Tre Holmer som ble registrert som 25-års Veteran,
mens det korrekte er 40 års Veteran. Oppstår det slike feil
er det viktig at Ordensenhetene melder fra til Kanselliet
slik at alle registrerte data er korrekte.
• Vi kan ikke imøtekomme ønsket fra medlemmer som oppholder seg utenfor landet om å sende Odd Fellow Bladet til
utenlandske adresser.
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OPRO-produkter

OPRO-produkter

Kunsthåndverk må til i Ordenens
tjeneste

lenge at nettopp denne farven kommer
frem. Brenner man for lenge, blir farven
brun. Dette er kunsthåndverket og profesjonaliteten.
Når brenningen er avsluttet, blir produktet slipt og polert slik at det fremstår
på den måte Ordenssøsken er vant med
å få dem.

Hvem er kundene?

Ole Petter Rasch-Olsen begynte å produsere
insignier
og
nåler til Odd Fellow
Ordenen i 1971, 10
år før han selv ble
medlem. I dag leder
han det eneste norske
gullsmedverksted som er spesialist
på
kombinasjonen gull, sølv og
emalje. I 1981 ble
han selv medlem av
Ordenen.

Karin Spigseth er kanskje landets fremste emaljør og sørger for at produktene holder den
rette kvaliteten.

Bildet viser et møysommelig ledd i produksjonen: fargeleggingen legges med stødig hånd
og med farge på farge.

Utviklingen av design
Den innen Odd Fellow Ordenen som
har gitt flest Ordensprodukter design, er
nylig avdøde DSS Thorleif Bredesen.
Han hadde en artistisk evne i denne retning som høynet produktenes kvalitet.
Med den tette kontakt mellom designer
og kunsthåndverker på veien fra idé til
resultat, fikk produktene en optimal utformning.

Hvordan startet det?
I 1971 tok Stor Arkivar Erland Plau på
vegne av Odd Fellow Ordenens Kanselli
kontakt med Ole Petter Rasch-Olsen for
å få produsert i første rekke Veteranjuveler. Det var åpenbart et behov for å
skaffe en stabil og kvalitetssikret leveranse av disse juvelene. Senere har dette
ballet på seg slik at firmaet OPRO Produkter nå produserer alle typer insignier,
juveler og logenåler til Odd Fellow Ordenen. I begynnelsen var det i første
rekke Rebekkalogene, Storlogen og Rebekkarådet som hadde behov for denne
type produkter. Etter hvert skulle også
det økende antall leire både for søstre og
brødre ha sine insignier og nåler. Den
første Rebekkaleir, nr 1 Oslos nåler ble
bestilt av daværende Skattmester i leiren, Else Blixt.
Nå kommer bestillingene fra loger
og leire inn til Odd Fellow Utstyr.

Så ble jeg Logemedlem
Ole Petter Rasch-Olsen hadde ikke den
ringeste oppfatning om hva Odd Fellow
Ordenen eller de øvrige lukkeder Orde-

OPRO Produkters største kunde er Disney World i Florida. I Disney World selges en betydelig mengde norske emaljesmykker. Deretter kommer Odd Fellow Ordenen som kunde nummer to.
Det ligger i kortene at Ole Petter RaschOlsen spesielt setter pris på å produsere
til sin egen Orden. Den tredje kunden er
Det Kongelige Hus ved Utenriksdepartementet. De bestiller alle Ordener og
medaljer som Kongen og Staten deler ut
for embedsfortjenester og som hederstegn. I tillegg kommer det en rekke andre kunder og produkter som skal ha varer med gull, sølv og emalje.

Et insignium

I ovnen er arbeidstemperaturen bortimot 900 grader.

ner sto for. Etter å ha produsert alle disse nåler og insignier i noen år, spurte
han Eks OM Anne-Lise Moe som den
gang arbeidet i Kanselliet, hva alt det
han laget ble brukt til. Anne-Lise Moe
forklarte noe av dette. Hun fant raskt ut
at den unge produsenten kanskje kunne
være en interessant kandidat. Oppgaven
med å finne mer ut av dette, gikk til Eks
Stor Sekretær Bjarne Brunborg. Og etter
Odd Fellow
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kort tid ble Ole-Petter Rasch-Olsen resipert i Loge nr 1 Norvegia hvor han har
vært en meget flittig møtende bror, og
hvor han for tiden er Kapellan.

Hvordan lages produkter
i sølv og emalje?
Først må det lages en stålstanse – en
model i stål – som da er en speilvending

Ole Petter Rasch-Olsen viser resultatet. Mange produksjonsledd fører til slutt frem til dette flotte produktet.

av det motivet man skal ha frem. Denne
brukes så til å stanse ut det produkt man
ønsker. Om det skal produseres ett eller
tusen eksemplarer, må man gjennom
prosessen med å lage stålstansen.
Neste fase er å emaljere det utstansede emblem. Da legger man emaljen på

med små stålpinner i de farver og mønstre man ønsker. Deretter brennes emblemet med emaljen i 800 graders varme. Kunsten er å brenne emaljen så lenge at nettopp de farver man ønsker,
kommer frem. Skal man eksempelvis ha
en rødfarve, må man brenne akkurat så
Odd Fellow
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Et insignium er som et regalie, nemlig
et symbol på en verdighet, et embede eller en heder. Det er ikke pynt, men
meningsfulle tegn. Derfor legger Ordener som vår vekt på at insigniene skal
ha en estetisk og kunstnerisk utformning, og at produktet skal avspeile den
verdighet og det alvor det er å bære
dem.
Selv om insigniet både kan pynte og
er et smykke, er hverken pynten eller
smykkefunksjonen det vesentlige. Vår
Ordens insignier er talende tegn – signum efficax – som ikke minst skal være
et budskap til bæreren om det alvor og
den verdighetsforpliktelse som insigniet
medfører.

Druidene – en lukket Orden

Druidene – en lukket Orden

Druidene – en lukket orden
med eldgamle røtter
O

rdet druide forbinder mange med
de gamle keltere som i hovedsak
bodde på de britiske øyer. Dette er
en ganske korrekt observasjon. Kelternes
religion knyttes opp til monumenter som
Stonehenge, og de var kjent for sin moral
og store lærdom. De moderne druider
henter mye av sitt tankegods og inspirasjon fra disse sammenhenger. For øvrig
minner de mye om lukkede ordener som
vår egen og Frimurerordenen.

Thomas Wildey
og druidene

Røttene
Kelterne er en av de gamle og kjente folkegrupper i Europa. De hadde sin egen
religion og sitt eget presteskap. Presteskapet hadde navnet druider, et ord som
kan bety noe i retning av prest og filosof.
Mens mange andre religioners prester hovedsakelig ble knyttet til ofring og magi,
ble druidene mer folkelærere og filosofer.
De dukker ofte opp i engelske legender
og sagn, men er også kjent over hele Europa som vismenn og seere.

Den esoteriske
innfallsvinkel
Det finnes ikke så mange druidiske skrifter. Derimot vet vi en del om druidiske
skikker og symboler. Eketreet og mistelteinen er to av de sentrale symboler. Eketreet er stort og har en mektig krone til
beskyttelse. Druidene samlet seg fra gammelt av i store ekelunder. Ekelundene
dannet formelig et gigantisk friluftstempel. Mistelteinen er eviggrønn og vokser
tilsynelatende av intet.
Farver inngikk som et sentralt element
i druidenes rangordning. De brukte opp
til seks ulike farver og knyttet helt bestemte egenskaper og idéer til hver av
disse farvene. En parallell til denne farvebruken og farvesymbolikken er kirkens
liturgiske farver. Slik farvesymbolikk
kjenner vi også godt fra antikken. Andre
symboler som ofte forbindes med druidene er pentagrammet – den femtakkede stjerne. Den femtakkede stjerne er ofte i

organisasjons- og uttrykksmåte i de ulike
land. Men alle grener av druidismen bestreber seg på å holde kontakt med å være
tro mot røttene de har hos de gamle, keltiske druider.
I dag har Den Norske Druideorden
som også omfatter Island, i sin jurisdiksjon 2271 medlemmer fordelt på 44 grunnloger i Norge og 2 i Island. Mellom
landsledelsen og grunnlogene er det Storloger. I Norge er det 9 slike Storloger.
Druideordenene er således bygget opp
med tre nivåer, grunnloge, storloge og
landsloge.
Druideordenen utgir sitt Ordenstidsskrift, Barden. Det er et tidsskrift som
holder artikkelen høyt i hevd og stadig lar
leserne få del i druidisk historie, kunnskaper og tenkemåte.

Det har vært stilt spørsmål om Thomas
Wildey i tillegg til sentrale arbeid for vår
gren av Odd Fellow Ordenen også har
vært druide. Det spørsmål kan utvilsomt
besvares bekreftende.
I «Druidenens historie», utgitt av Den
Norske Druideorden på eget forlag i
1970, står følgende:
«Det er hevdet at Thomas Wildey, født
En fremstilling av de gamle Druider i ekelunden og ved alteret.

symbolsammenheng knyttet til visdom.
Den som bærer et slikt symbol har gnosis
– kunnskap og erfaring. Druidene hadde
gjerne pentagrammet i sine sko. Så vanlig var dette at pentagrammet på tysk kan
betegnes Druidenfuss. Dette ord kan
oversettes med druidefot eller druidesko.
I Odd Fellow Ordenen bruker vi også
pentagrammet som symbol for visdom.
Vi kjenner det igjen både i Eks Overmesters regalier og embedsstol og Veteranjuvelene har form av pentagrammer. Dagens druider har overført mye av symbolstoffet til vår egen tid og bruker det i sine
ritualer, sin Ordensforståelse og i sine regalier og insignier.
Dagens druier toner nok ned sammenhengen mellom druidene og eksempelvis
minnesmerker som Stonehenge. Moderne
forskning viser at det neppe har vært så
intim kontakt mellom druidene og disse
monumentene som man tidligere har antatt.
En druideloge er ledet omtrent som alle andre loger i dagens lukkede OrdeneOdd Fellow
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ner. Den har et embedskollegium bestående av
• Edel Erk
• Med Erk
• Sekretær
• Skattmester
• Old Erk
og et antall øvrige embedsmenn. Edel Erk
tilsvarer vår betegnelse Overmester, mens
Med Erk tilsvarer Undermester. Old Erk
svarer omtrent til vår Eks Overmester
Logesalen har betegnelsen Lunden, og
når ordensmedlemmene er samlet i lunden til sine møter, brenner den hellige ild
og de er samlet under stjernene.
En druideloge tildeler tre grader. Dette
er
• ovatgraden
• bardgraden
• druidegraden
Noe av druidenens sentrale kjennetegn
er søken etter visdom. Hver grad knyttet
opp til dette å gi resipienden innsikt i syv
druidiske visdommer. Til hver grad belæres det selvfølgelig i en rekke hemmelig-

heter som hører med til Ordenens indre
liv. At det er syv visdommer som det
belæres i, er neppe noe tilfelle. Med den
sterke esoteriske orientering druidene har,
uttrykker syvtallet fra gammelt av symbol
for det altomfattende. Vi kjenner det igjen
i begrepet Den Syvende Himmel og kalenderens syv dager.
Som en avslutning på en innvielse
ikles resipienden et regalie for den grad
han er resipert i.

Loger og Ordenen
Den første druideloge i Norge ble instituert 9. februar 1935. I 1939 ble det stiftet
en norsk Storloge. Denne strukturen fastholdes i dag også. Logene er representert
i Storlogen. I tillegg har man en skandinavisk overbygning og et internasjonalt
druidefellesskap.
Druidene er spredd over hele verden,
men med hovedvekt på engelsktalende
land og Europa. Denne spredningen har
selvfølgelig skapt en betydelig variasjon i
Odd Fellow
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15. januar 1783 i London og død 19. oktober 1861 i New York, er Ordenens far
(bemerk at det er Druideordenen det her
snakkes om. Red. anmerk.) i De forente
Stater. Han kom til Amerika i 1817 og
stiftet sin første Druid-loge i New York
omkring 1830. Det hersker en del tvil om
Wildey startet Ordenen, da hans navn
først forekommer i en beretning, hvor han
er oppført som en av søkerne om fribrev
for å danne Washington Grove nr. 10 i
Baltimore i april 1844. Imidlertid vet en
lite om de første logene, fordi de forholdsvis snart ble oppløst. Som kjent stiftet Thomas Wildey først Odd Fellow Ordenen, men ble grepet av de druidiske
idéer, og kom senere til å vie sitt liv til
Druid-Ordenens utbredelse. Han var i en
årrekke Druid-Ordenens president i Amerika.»
Selv om de lukkede Ordener i Norge
har ulike røtter, ulike symbolder og ulike
didaktiske innfallsvinkler, har de også
mye felles. De er etiske fellesskap som
meddeler sine verdier og kunnskaper
gjennom ritualer og et lukket esoterisk
språk. Derfor møter de også noen av de
samme utfordringene i forhold til samfunnet. Den Norske Druideorden er en av
de lukkede Ordener som vår egen Storloge har jevnlige møter og kontakt med for
å drøfte nettopp disse felles utfordringer.

Ordensnytt

Ordensnytt

«Møt så ofte som
du kan!»

B

ror Agnar Hanssen har deltatt på samtlige 450 møter
uten et eneste fravær siden
han ble resipert 19. april 1979 og
frem til den 6. mars 2002. Loge 71
Øyfjell i Møsjøen er både stolt og
imponert over å ha en slik logebror
i sin midte, og håper at bror Hansen også i fremtiden vil være i
stand til å etterkomme OM faste
oppfordring til brødrene om å møte så ofte som man kan!
I logemøtet den 6. mars i år ble
dette usedvanlig flittige fremmøtet
markert med gaveoverrekkelse fra
DSS Asbjørn Samuelsen, med
blomster, taler og hyggelig samvær.
Bror Agnar Hanssens bragd kan
være en kraftig inspirasjon til alle

450 møter uten fravær – slå den! Bror Agnar Hanssen med velfortjent oppmerksomhet 6 mars 2002.

Ordensmedlemmer. Og vi er sikre
på at den som har hatt mest glede

av sitt trofaste fremmøte, er bror
Agnar Hanssen selv. Vi gratulerer!

Embedskollegiet i Loge 53 Gyda i jubileumsåret.

Gyda gir gave til
SOS-barnebyer

P
Else Liv Blixt er
50-årsveteran

D

en 23 mai 2002 foresto
Distrikts Stor Sire Kari
Ringstad den høytidelige
tildelingen av 50 årsveteranjuvelen
til Eks OM Else Liv Blixt. Seremonien ble foretatt på en meget
vakker og personlig måte hvilket
berørte alle de tilstedeværende 75
søstre og 11 gjester. Det store oppmøtet skyldes ikke minst Else
Blixts mangeårige engasjement i
en rekke ulike aktiviteter for sin
loge og Odd Fellow Ordenen. Søstrene i loge nr 25 Irene beundrer
hennes innsats og er stolte av henne.
Else Liv Blixt ble resipert i loge
nr 9 Caritas 5. mai 1952. 1. sept.
1963 ble hun overført til loge nr 25
Irene. Hun var denne loges OM i
perioden 1972-1974 og Rådsrepresentant fra 1974 – 1977. Hun var
med til å stifte leir nr. 1 Oslo, hvor
hun var Skattmester fra 19801987. Ved institueringen av Rebekkaleir nr 17 Christiania den 16.
sept. 1995 ble hun overført til den-

50-årsveteran og Eks OM Else Liv Blixt sammen med bl a DSS Kari Ringstad under
den flotte seremonien der hun fikk sitt synlige bevis på at hun er 50-årsveteran.

ne. Else Liv Blixt var med å skaffe
midler til det som i dag er Odd
Fellow seniorboliger. Men hennes
største engasjement har hun vist
for Odd Fellow sykehjem. Hun har
vært en ildsjel for sykehjemmet.
Hun ble med i dette arbeidet allerede i 1968 og virket helt til 1998.
I perioden fra 1980-1998 var hun

Odd Fellow
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styrets formann. Hun var også med
på å dra igang Odd Fellow Ordenens
Medisinsk/Vitenskapelige
Forskningsfond.
For sitt store engasjement for
vår Orden fikk Eks OM Else Liv
Blixt tildelt Storlogens Hederstegn
1996.

å den Ordenshistoriske dato
26. april 1977 ble Rebekkaloge nr 53 Gyda instituert.
Logen lot seg inspirere til å hente logenavnet fra en av de mektige
og visjonære kvinneskikkelsene i
Norgeshistorien. Dronning Gyda
var fra Hordaland, men ble oppfostret hos en rik bonde i Valdres.
Den kvinnekjære Harald Hårfagre
sendte noen av sine menn for å fri
til henne. Hun svarte at hun ikke
aktet å gifte seg med en konge som
ikke styrte over hele riket lik Gorm i Danmark og Erik i Sveaveldet. Da kongen hørte dette hovmodige svaret, skal han ha sagt: «Gyda skal ha takk for at hun minnet
meg om noe det er rart at jeg ikke
har tenkt på før.» Dermed startet
han på samlingen av det som etter
hvert ble nasjonen Norge. Gyda
hadde i sannhet store visjoner. Al-

lerede i 1966 var det instituert en
Odd Fellow loge på Fagernes, nr
75 Veritas. Dette skjedde på den tiden Odd Fellow Ordenen ekspanderte ut fra de store byene. Og det
tegnet seg etter hvert et mønster at
der det var en broder- eller søsterloge, kom snart en loge av motsatt
kjønn etter. Elleve år etter Odd
Fellow logen, kom Rebekkalogen.
I oppstarten måtte søstre fra
Valdres reise til Gjøvik for å bli resipert i Ordenen. Så snart det var
mange nok søstre i Valdresområdet, begynte arbeidet med å danne
egen Rebekkaloge.
Lørdag 4. mai 2002 feiret gjester og søstre i Loge Gyda at
«Dronningen» nå hadde rukket å
bli 25 år.
Værgudene viste seg fra sin blide side og langvegsfarende gjester
fikk se Valdres i sin fineste vårstas.
Feiringen startet med en høytidelig
og vel gjennomført Festloge og
fortsatte med jubileumsmiddag i

Sitatet:

Ordenslokalene.
Kveldens
toastmaster
var
EksOM Eli Sælid, som på en spirituell og festlig måte ledet et meget
høytidelig taffel. DSS Gurli Skattum utbragte H M Kongens skål
etterfulgt av kongesangen. Marit
Robøle fremførte egen prolog.
DSS Gurli Skattum hilste og
overrakte gave fra Den norske
Storloge og fra Distriktsrådet. Fra
brødrene i Loge nr. 75 Veritas
overrakte OM et flott maleri. Det
var hilsener og gaver fra moderlogen, nr. 35 Arnica, fra andres loger
og leiren i distrikt 10, og fra vår
vennskapsloge i Sarpsborg, loge nr
50 Kjeden.
OM Anne Marie Ødegaard
holdt kveldens festtale. Hun rettet
en stor takk til de som var med i
logen fra starten for alt arbeid de
hadde lagt ned i logen gjennom
disse 25 år. En spesiell takk og
oppmerksomhet ble gitt til de to
Chartermedlemmene Karen Fønhus og Bjørg Lien.
Logen har til jubileet fått skrevet en fyldig jubileumsberetning.
Gjester og søstre fikk med et eksemplar hjem som et minne fra dagen.
Gyda har hatt en god fremgang i
disse årene. Engasjementet viser
seg i at søstre må kjøre opptil 15
mil for å delta på møtene. 32 søstre startet logen. Etter 25 år er antallet vokst til 84.
Mange julemesser og tilstelninger har samlet oss alle til en felles
innsats for forskjellige sosiale formål. Loge Gyda var blant annet
med å startet Valdres MS-forening
og har hatt fadderbarn i SOS-barnebyer i mange år. SOS-barnebyer
fikk logens jubileumsgave på kr.
10 000.

Vet du hva jeg holder for den infameste forbrytelse et menneske kan begå? Det er ikke mord. Ikke
røveri eller nattlige innbrudd. Ikke falsk ed engang. For alt slikt noe, det øves jo mest imot folk som en
hater, eller som er en likegyldige og ikke kommer en ved. Det infameste er venns misbruk av venns tillit.
Borkman i Henrik Ibsens drama «John Gabriel Borkman»

Odd Fellow
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Ordensnytt

Ordensnytt

Harald Joakimsen
i Loge nr 81 Morild er tildelt 50 års
Veteranjuvel

H

arald Joakimsen ble tildelt
sin 50 års Veteranjuvel i
sitt hjem 3. juni 2002.
Harald Joakimsen har en omfattende karriere bak seg. Han har
vært skipper på frakteskuter i 28
år. Og i politikken har ha markert
seg som ordfører i Gildeskål kommune i flere perioder. Og som en
sjøens sønn har han ferdigheter
som en meget habil fisker.
Nå bor han sammen med sin kone på Nordarnøy, en øy som ligger
i ganske kort avstand sørvest for
Bodø. Han fyller 85 år den 12. oktober i år. Av helsemessige årsaker
måtte Veterantildelingen skje i
Harald Joakimsen trivelige hjem.

På bildet ser vi Harald Joakimsen flankert av DSS Edvard Odd Dølvik og OM i
Loge nr 81 Morild, Knut Almbakk.

DSS Edvard Odd Dølvik ledet
tildelingen i nærvær av medlemmer av Harald Joakimsens familie.
Det var også seks logebrødre som
var med på begivenheten. Dette

ble en høytidelig og hyggelig
stund. Harald Joakimsens Ordensvita ble presentert og gode ord for
de mange års engasjement og innsats ble formulert.

På bildet ser vi jubilanten til høyre og Britta Almaas til venstre med OM Astrid
Kleven Sexe i midten.

Sallierieffekten
K

omponisten
Antonio Sallieri kom i
skyggen av vidunderbarnet og geniet
Wolfgang
Amadeus Mozart
(1756-1791).
Mens Sallieri slet
med sine middelmådige komposisjoner,
tryllet
Mozart frem det
ene vidunderlige
verk etter det andre. Ryktene vil ha
det til at Sallieri
ble grønn av misunnelse. Uansett hva han gjorde og strevde, ble hans
arbeider aldri mer enn brukbart håndverk. Mozarts
verker opplever de fleste som beåndet og geniale. On-

Odd Fellow

de tunger vil ha det til at Sallieri var medvirkende til
Mozarts vanskeligheter og død.
Sallierieffekten er beskrevet som den situasjon man
kommer i når man møter mennesker som er dyktigere og mer begavet enn det man selv er, og at man ikke klarer å akseptere det. Da skaper den annens geni
noe destruktivt og ødeleggende i en selv. Og i stedet
for å gjøre det beste ut av sine evner og krefter, bruker man dem til misunnelse og nedrighet.
Ingen av oss er flinke på alle områder. Svært få er
verdensmestre på noe felt. Alle møter vi mennesker
som kan mer og er dyktigere enn oss selv. I møte
med andres dyktighet må vi velge om vi skal glede oss
over det, eller gremmes. Gleder vi oss over andres
dyktighet og ser det som et bidrag til felles fremgang,
skaper vi positivitet i vårt eget sinn. Gremmes vi over
andres dyktighet, kan vi lett dele skjebne med Antonio Sallieri som både ødela for seg selv og – etter hva
vi vet – kanskje var skyld i Mozarts død. Sett på en
slik bakgrunn, skulle valget være innlysende, men
nødvendigvis ikke enkelt.
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Oddny Okkenhaug
er 50 års Veteran

D

en 11. februar 2002 var en
historisk dag i Loge nr 14
Dagmar. Eks OM Oddny
Okkenhaug ble tildelt 50 års Vete-

ranjuvel. Det er første gang i loge
Dagmar's historie at en søster får
denne utmerkelsen.
Oddny Okkenhaug ble resipert i
Rebekkaloge nr 4 Pax i Trondheim
10. januar 1952. Hun var en av initiativtagerne da Rebekkaloge nr

14 Dagmar i Steinkjer ble stiftet i
1954. Hun ble logens første UM
og var OM i perioden 1966 - 1968.
Hun har hatt en rekke tillitsverv i
Ordenen og var Rådsrepresentant
fra 1973 til 1977.
Det var 59 søstre og 13 gjester
til stede under den høytidelige
markeringen Tildelingen ble foretatt av Dep. SS Britta Almaas og
DSS Liv M. Woll fungerte som
Stor Marsjall. Dep. SS Britta Almaas holdt en vakker og personlig
tale til jubilanten. Hun fremholdt
Veteranen Oddny Okkenhaug som
en fremragende representant for
Odd Fellow Ordenen. Hun har levet et liv etter de løfter hun har
avlagt som logesøster. Både embedsmenn og søstre berømmet Veteranen for at hun i en alder av 86
år fremdeles engasjerer seg aktivt
i logearbeidet.
Etter en fin og verdig seremoni,
fortsatte feiringen i Ordenshusets
festsal. Mange ville hylle jubilanten, og det vanket mange gode ord,
hilsener og blomster. Jubilanten
takket for overveldende oppmerksomhet på en minnerik kveld.
Hun åpnet med sitatet «Hver dag
er en sjelden gave, en skinnende
mulighet», og hun fremholdt spesielt den samhørigheten hun har
funnet i logen. Kvelden ble avsluttet med sangen «Alltid freidig når
du går».

Visdomsstrofer fra Håvamål
Uklok mann
tror alle som smiler
må være hans gode venner;
han vet ikke det
at bak vennlige ord
kan den kloke skjule svik.

Uklok mann
mellom andre folk,
for ham er det tryggest
å tie;
ingen vet
at han ingenting kan,
holder han tungen
i tømme.

Odd Fellow
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Uklok mann
ligger alltid våken
og tenker på mange ting;
da er han trøtt
når dagen kommer,
alt er i ulag som før.

Odd Fellow Torget
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
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
Aleksander A/S
Hauge & Co AS
Hamar
Gunnar Ree A/S
Eva´s Tekstil & Utstyr
Mote Senteret A/S
Kristina A/S Klær for kvinner
EIENDOMSFORMIDLING
Spanske Solhus DA
EIENDOMSFORVALTNING
Advokat Terje Jacobsen AS
Saga Eiendomsselskap AS
EIENDOMSTAKSERING
Murmester Willy Preintoft ANS
Nortakst DA
Per Egil Ilsaas
FERIE OG FRITID
Feriehus ved fransk Riviera til leie (Nice/Cannes)
Ny leilighet m/Middelhavsutsikt og basseng i Nice til leie
FLYSELSKAP
KATO AIR A/S
FILM-FOTO-VIDEO
Fotoservice A/S
Odd Fellow

Odd Fellow Torget: Annonsering, adresseforandringer, oppsigelser, endrede persondata etc: Finn Olstad, finols@online.no
Telefon 23 38 04 24•mob 91 33 43 65

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

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

Terje Øverås
Per Hauge
John Øveraas
Arne Kobberød
Gunnar Vikse
May Øverås
Else Vikan

73 52 12 08
51 89 59 89
62 52 38 63
73 52 72 82
52 72 47 77
73 52 02 60
75 54 00 44

7011 TRONDHEIMH
4006 STAVANGERVIC2317 HAMAR
7010 TRONDHEIM
5500 HAUGESUND
7011 TRONDHEIM
8003 BODØ

Kjell Gustavsen

69 32 67 00

3022 DRAMMEN

Grethe V Skullerud
Johanna Skarpenes

23 11 88 57
51 55 85 39

0121 OSLO
4042 HAFRSFJORD

Willy Preintoft sr
Kai-Haftor Olsen
Per Egil Ilsaas

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

0356 OSLO
2001 LILLESTRØM
1340 BEKKESTUA

Einar Åstorp
Egil Aas

22 50 95 36
92 46 71 37

0382 OSLO
0280 OSLO

Torlaug Karlsen

77 08 22 00

8534 LILAND

Dag Magne Søyland

51 58 68 27

4023 STAVANGER
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FRIMERKER
SKANFIL AS
FRISØRER
Art Beauty Cut
Ernst Frisørsalong
Lille Salong
GALLERI•RAMMEVERKSTED
Hantho Galleri og Rammeverksted
GLASSMESTERE
Glassmester A Schøyen
SNE Glasservice A/S
GULLSMED
Odd Inge´s Gull & Sølv AS
HOTELL
Hotel Neptun
Golden Tulip Rainbow Hotel Holmen
Quality Arcticus Hotel
KONTORMØBLER
Kinnarps Kontormiljø
TALJER OG LØFTEUTSTYR
Munck Cranes A/S
KUNSTHÅNDVERK
Marit Annys Vevstogo
MALERMESTERE
Velde´s Malerservice og Fargehandel
MURMESTERE
Hedmark Murmesterforretning A/S
MØBLER
Bohus GB Møbler A/S
OPTIKERE OG URMAKERE
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
REKLAMEBYRÅER
Embla Reklamebyrå
REISEBYRÅER
Oppland Arrangement
Travelnet Reisebyrå A/S
RENHOLD OG HJEMMEASSISTANSE
AB Renholdsservice
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
SIGARER OG PIPER
Tobakk Sørensen
SKILT, BILDEKOR, KLISTREMERKER
Reklamekontakt AS
Jon Richard Skelvand
SNEKKERE
Jøndal & Hoff A/S
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

Odd Fellow

Frank Ariansen

69 15 10 41

1701 SARPSBORG

Inger-Lill B Tuverud
Reidun Sundbø
Lill Kraft Johnsen

22 71 93 41
38 02 29 49
22 35 65 13

0567 OSLO
4612 KRISTIANSAND
0173 OSLO

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

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

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

Jan Erik Lima Velde

52 82 47 50

4276 VEDAVÅGEN

Einar H Hernes

62 81 49 23

2212 KONGSVINGER

Gunnar Berg

77 01 95 00

9400 HARSTAD

Ole M Karlsen

69 34 59 50

1653 SELLEBAKK

Fred Bonde Lykkås
Tore Aalberg

38 15 92 29
90 69 80 06

4700 VENNESLA
2001 LILLESTRØM

Viggo Bjørk
Arne-Kristian Dønland
Are Halseth

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

5500 HAUGESUND
9002 TROMSØ
9404 HARSTAD

Tor Håland

52 73 80 50

5522 HAUGESUND

Anders Lunde
Terje Tverdal

61 12 03 20
53 65 04 50

2890 ETNEDAL
5751 ODDA

Berit Merg

22 38 16 24

0463 OSLO

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

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

0491 OSLO
0667 OSLO
3917 PORSGRUNN
5500 HAUGESUND
5519 HAUGESUND

Fritjof Sørensen

55 31 67 21

5014 BERGEN

22 32 63 60

0614 OSLO

Jan Jøndal

67 90 24 60

1472 FJELLHAMAR

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

35 59 56 99
52 85 07 22

3735 SKIEN
4250 KOPERVIK
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Odd Fellow Utstyr

TRUCKER
Materialhåndtering AS
TURISTBEDRIFT
Steinvik Camping og Hyttegrend
VAKTSELSKAPER
Securitas AS
VASKERI OG RENSERI
St Hanshaugen Service Systemer
Bjerregaardsgaten Renseri (rens og vask)

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

Gaveartikler
Art nr 1033

Telefoner Odd Fellow Utstyr:

Art nr 1051/52

Henvendelser ang bestilling Odd Fellow Utstyr:
Odd Fellow Utstyr
Telefon: 22 83 92 50

Art nr 1050
Art nr 1035
Art nr 1034

Art nr 1039
Art nr 1032

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
1021
1029
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1051
1052

Navn:

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

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

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

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

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

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

Art nr 1038

Art nr 1029
Art nr 1031

Art nr 1037

UTSOLGT!!!

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
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
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

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

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

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

Odd Fellow
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Art nr 1019

Hanna-Kari Thue:

Redaktørens refleksjoner

Ta tiden
tilbake

M I N
M E N I N G :

HANNA-KARI THUE

N

år du treffer folk på gaten
og spør: «Hvordan har du
det?»
Mange svarer: «Takk, jeg har
det bare bra, men jeg har det så
travelt.»
Travelhet preger ikke bare
dem som er ute i arbeidslivet. Det
synes som om folk av alle kategorier, unge som eldre, er fanget
inn av samme tidsnød. Begrepet
«dårlig tid» har blitt en betegnelse på den tiden vi lever i.
Ikke vet jeg hvem som fant
opp ordet stress. Det er i alle fall
et fenomen knyttet til vår moderne tid og har klar sammenheng
med dårlig tid. Selv om de fleste
av oss har både ferie og fritid ellers, blir vi likevel stresset.
- Du må skynde deg for å spare tid, men når skal du få tid til å
bruke den oppsparte tiden?
Ordet «stress» har tatt over for

ordet ”slit”. Det starter mer i sinnet enn i kroppen. Stress har mer
sammenheng med alt vi ikke får
gjort enn det vi faktisk gjør. Vi
blir oppslukt av en hektisk hverdag og har lett for å glemme de
små gleder, som verken koster
oss slit eller penger. Møte med et
menneske på gaten blir noe annet
hvis du tar deg tid, er åpen og lyttende.
Mange av oss ønsker nok å
gjøre en forandring i måten vi lever våre liv på. Vi ønsker å kave,
stresse, og mase mindre og i stedet ta tiden tilbake til fellesskap,
vennskap, opplevelser og kjærlighet.
Søstre og brødre som er så heldige å tilhøre fellesskapet i Odd
Fellow Ordenen burde ha de beste forutsetninger for å ta tiden
tilbake.
Vi blir hver eneste logekveld
minnet om essensielle spørsmål,
om å vise omsorg, bry oss om våre medmennesker og ta ansvar for
egen utvikling. Den enkelte av
oss får et pusterom i hverdagen,
tid til ettertanke.
For å være et godt medmenneske må du ha tid. Det mener
jeg til en viss grad handler om å
prioritere. «Dårlig tid» påvirker
måten vi møter andre mennesker
på.
Et smil og et hei, kan være
oppmuntrende i gitte situasjoner,
men det er ikke noe virkelig møte
med et annet menneske.
For det er ikke til å stikke under en stol at tross all materiell
velstand i Norge, er det mange
ensomme mennesker blant oss.
Hvis vi er våkne for våre omgivelser kan hver av oss yte noe i
forhold til dem som sliter med
ensomhet.
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Skal vi få bedre styring med tiden vår må vi lære oss å senke
skuldrene, være ærlige mot oss
selv og tenke gjennom hvordan vi
innretter dagene våre. Vi må erkjenne at vi ikke kan nå over alt,
selv om alle ønsker å leve et godt
liv. Vi må ofre noe, gi noe av oss
selv, tørre noe og sette oss mål.
Livet får vi ikke igjen.
La et lite utdrag fra 85-årige
Nadine Starr´s oppsummering av
sitt liv være ord til ettertanke:
«Hvis jeg fikk leve et liv til,
ville jeg våge å ta mer feil.
Jeg ville slappe av. Være mer
smidig.
Jeg ville være mer enfoldig.
Jeg ville ta færre ting alvorlig.
Jeg ville ta flere sjanser.
Jeg ville ha flere opplevelser.
Jeg ville bestige flere istinder
og svømme over flere floder.
Jeg ville spise mer is og færre
bønner.
Jeg ville kanskje få flere vanskeligheter, men færre innbilte.
Hvis jeg skulle leve mitt liv
om igjen, ville jeg begynne å gå
barfot tidligere om våren.
Og fortsette lenger utover høsten.
Jeg ville danse mer, og kjøre
mer karusell.
Jeg ville plukke flere tusenfryd.»
Ta tiden tilbake!
I Vennskap, Kjærlighet
og Sannhet
Hanna-Kari Thue

22 83 92 40

Kjære
leser . . .

Telefax:
22 83 81 88
Kansellisjef:
22 83 92 48
Foto: Jon Esben Johnsen
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et finnes mange sterke mennesker.
De står tilsynelatende som støtter i
storm. Og de knekker ikke under
de tyngste bører. Men alle mennesker har
sine svake stunder og situasjoner hvor
sammenbruddet ligger snublende nær. Da
trenger vi alle «ei hand å holde i» og «en
skulder å gråte ved». Men det er ofte et
paradoks at i svake og mørke stunder har
vi en tendens til å stikke oss bort, gjemme
vår sorg og skjule vår smerte. Når vi er
sårbare, viser vi sjelden dette frem for all
verden eller sprader med det på torvene.
I ettertid kan fortellingene komme.
«Jeg satt hjemme i flere måneder. Ingen
besøkte meg og jeg tok ikke kontakt med
noen. Jeg hadde det bare vondt.» Slike beretninger kan fortelles av såkalte sterke
mennesker som i en gitt livssituasjon knakk sammen. Da roper livet formelig på
venner og noen du kan snakke med. Du
formelig hungrer etter å kunne være fortrolig og å kunne brette ut om dine vanskeligheter «sub Rosa».
For noen finnes det ikke noen løsning
på dette ønsket om fortrolighet, ganske enkelt fordi de aldri har skaffet seg et nettverk som kan brukes til fortrolighet. Det
finnes umåtelig mange nettverk hvor deltakerne hverken kan eller vil høre på deg
om vesentlige livsspørsmål. I desperasjon
havner da en del ved barkrakken med alle
varianter av den klassiske replikk: «Min
kone forstår meg ikke.»
Odd Fellow Ordenen er et nettverk med

mange aspekter. Et av disse er at vi skal
støtte hverandre når livet røyner på. Da er
det viktig at vi har en beredskap for og en
oppmerksomhet om de tilfeller hvor en
bror eller søster faller utenfor. «Har du det
vondt?» er et sentralt spørsmål i vår Orden. Det skiller seg ganske mye fra spørsmålet· «Hvorfor har du det vondt?» Å ha
empati for andre er en del av en altruistisk
livsholdning.
«Noen må være den svakes bror», sier
Svein Ellingsen. Omskrevet kunne vi si:
«Odd Fellows må være den svakes bror.»
I samtaler om dette emnet har jeg hørt
noen si at de aldri møter på slike situasjoner. Da er det grunn til å anta at man ikke
er observant nok, at man ikke ser seg godt
nok om på livsveien. Arnulf Øverland sier
det slik:
Om du en aften segner mot en sten,
Så husk at du er ikke bare en.
I mørket høres gråt fra alle sider,
Og det er menneskenes barn som lider.
Derfor er det en utfordring til oss alle å
pusse brilleglassene og skjerpe vår oppmerksomhet slik at vi ikke går forbi en
bror eller søster i nød.

Odd Fellow utstyr:
22 83 92 50
Stortingsgaten 28:
22 83 32 40
Telefax:
22 83 40 07

Vil du støtte
Odd Fellow
Bladet?

Tegn en annonse i
Odd Fellow Torget!
Kontakt:
finols@online.no
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I rørelse
Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd men det är vägen, som är mödan värd.
Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av
sång.
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.
Karin Boye (1900-1941)

